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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 31 mei 2016 
 

 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

 

2. Goedkeuring verslag dd.25.06.2015 

 

Geen opmerkingen 
 

3. Aanvaarding bestuurswissel 

 

Binnen het Dagelijks Bestuur was er een bestuurswissel. 

De verenigingen binnen de Christelijke strekking kregen een oproep om zich kandidaat te stellen voor het 

Dagelijks Bestuur. Er was één kandidaat :  Johan Cabooter 

 

Unanieme goedkeuring door de Algemene Vergadering 

 

4. Verwelkoming nieuwe verenigingen en afgevaardigden 

Dhr. Daniel Bouché stelde zich voor als de nieuwe vertegenwoordiger van S-Plus   

Dhr. Danny Leleu vervangt tijdelijk Patrick Deblock als vertegenwoordiger van Hof der prinsen  

5. Subsidies 

 

Plaats  : Cultuurcentrum lokaal 101/102 Begin 19.30 uur Einde   21.10 uur 

Aanwezig : 71 verenigingen, Directeur Cultuurcentrum Pedro Oosterlynck, Schepen 
Jan Morbee,  

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Markant, Voices, Knokke Bridge Club, Ziekenzorg Knokke, Roland 
Poelvoorde, Politiek afgevaardigde Danny Bossaert, Directeur Vrije Tijd 
Fons Theerens, Wd. Bibliothecaris Sofie Leyns, Ouderraad De Vonk, 
Orde van de Drankorgels, Touring Club, Balletgroep Le Cygne, Swik, 
Markant Knokke-Heist-Duinbergen 
 
 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

   

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
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De subsidiereglementering werd herzien en aangepast. Het vernieuwde reglement werd tijdens de 

werkgroepenvergaderingen  voorgesteld. 

Elke vereniging had toen de kans om naar die bijeenkomsten te komen. 

 

Dit jaar hanteren we de nieuwe puntenverdeling. 

De oude lay-out werd , waar het kon, behouden.  

Gelieve zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee te sturen. Indien men een bewijsstuk terug wil, dient 

dit op het formulier gemeld te worden. 

 

Op de nieuwe website kun je de formulieren invullen op pdf-file. De Wordversie zal aangevuld 

worden. 

Gelieve bij problemen  contact op te nemen met het bestuur. 

De verenigingen krijgen tot 13 augustus de tijd om de vereiste formulieren binnen te brengen  op 

het Cultuurcentrum. 

 E-mailen kan ook via cultuurraad@knokke-heist.be 

  

Bij het verlaten van de zaal werden de subsidieformulieren uitgereikt. 

 

Vraag: 

Moeten we  iedere activiteit apart vermelden? 

Antwoord: 

De telkens weerkerende activiteiten mogen nog altijd gegroepeerd worden zoals voordien. 

 

 

6. Vrijetijdsmarkt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gaat door op zondag 4 september 2016 

 

Eind juni krijgen alle verenigingen een uitnodiging 

om zich in te schrijven.  

 

Nieuw:  

Deelname vrijetijdsmarkt brengt 100 punten op. 

 

Vraag: 

Orgelcomité zou graag een pijporgel opbouwen.  

Antwoord:  

Concrete afspraken worden gemaakt met Stephanie 

Ryckaert. 

E-mailen kan: stephanie.ryckaert@knokke-heist.be 

 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
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7. CultuurCocktail 

 

De Cultuurraad pakt dit jaar opnieuw uit met een fijn cultureel evenement, evenwel in een nieuw 

kleedje en op een nieuwe locatie, nl. het Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist.  Het nieuwe 

concept mikt op jong én oud.  

 

CultuurCocktail @ Knokke-Heist vindt plaats op zaterdag 1 oktober vanaf 19.00 uur.  

 

Programma: 

• 19u boekvoorstelling in de Bibliotheek 

Fabien Raes  

Ontvangst met aperitief 

 

• 20u tot 21u Uitreiking van de Cultuurprijzen 

Ontvangst in het auditorium  

 

• 21u  Receptie 

Bovenhal 

Verrassing 

 

• 22.30u 

CultuurCocktail fuif in  Cafécultuur  

 

U bent van harte uitgenodigd op het evenement. 

Tickets te verkrijgen bij Cultuurcentrum Knokke-Heist, Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist  

T 050 630 430, cc.tickets@knokke-heist.be. 

 

Een warme oproep van de voorzitter om een kandidaat cultuurdrager in te dienen, alsook 

aanvragen voor de medailles en vieringen van de verenigingen. 

 

 

 

Op de vrijetijdsmarkt wordt ook aandacht besteed aan het evenement en worden concrete 

gegevens gepubliceerd. 
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8. Geef kind elk kansen 

 

 

 

Annelies De Voogt coördinator en brugfiguur van 

“Knokke-Heist  geeft elk kind kansen” gaf een 

uiteenzetting hoe het project is ontstaan. 

 

 

7/02/2014 

Vlaamse regering keurt de regelgeving subsidiëring van lokale kinderarmoedebestrijding goed. 

GEVOLG 

Binnen armoededecreet – structureel subsidiekader 

DOEL 

Lokale integrale aanpak kinderarmoedeproblematiek versterken vanuit een netwerk met alle relevante 

actoren + gezinnen in armoede zelf 

 

START: September 2014 

Strategische doelstelling 

Het bestrijden van kinderarmoede in de gemeente Knokke-Heist 

d.m.v. kansen geven om zichzelf te ontdekken, talenten te ontwikkelen, … maar ook nieuwe kansen krijgen 

om kind te kunnen zijn. 

Operationele doelstellingen 

In het kader van preventieve gezinsondersteuning wordt sterk ingezet op lokale samenwerkingsverbanden, 

zodat kinderarmoede op een multidisciplinaire en integrale manier kan aangepakt worden. 

De toegankelijkheid van de diensten verhogen zodat kansarme gezinnen de weg vinden naar noodzakelijke 

dienstverlening. 

Het aanstellen van een brugfiguur, met een door de stuurgroep  overeengekomen takenpakket en 

methodiek, om de brug te maken tussen het dienstverleningsaanbod, de professionele partner(s) en de 

doelgroep. 

 

1ste operationele doelstelling: lokale samenwerkingsverbanden 

47 lokale partners werken mee aan dit project, samen brengen we de armoedeproblematiek in kaart. 

 

Maart 2015         

Ondertekening samenwerkingscharter  door college van burgemeester en  schepenen en alle 

stuurgroepsleden 

 

 

Activiteitenaanbod op maat binnen reguliere vrijetijdswerking  

 Vb. samenwerking met cultuurcentrum en vrijetijdsparticipatie 

3-maandelijkse brochure 

 28 februari 2016 – familievoorstelling KARUSSELL - GRATIS tickets  

20 tickets verzilverd 

 Vb. samenwerking met de spelotheek  

 23 april 2016 – spelletjesnamiddag 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
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100 kinderen aanwezig 

 

 

Brede communicatie – actief sensibiliseren 

 Affichecampagne  

‘Samen geven we alle kinderen kansen’ 

Flyer verspreiden in basisonderwijs 

 ‘ Tussenkomsten voor kinderen’ 

 Music For Life – Wensenboom 2015 

 Werelddag van verzet tegen armoede – 17 oktober 

 

Werelddag van verzet tegen armoede  

17 oktober 2015 

In een notendop: 

 Tentoonstelling Kunstwerk ‘Wat betekent armoede voor jou?’  

Sociaal Huis – 1500 tekeningen 

 Reizend kunstwerk (De Marge) – Nu te zien in het Cultuurcentrum 

 Gratis namiddag rond het thema Circus – laagdrempelig 

 300 kinderen bereikt 

 Mooie mix van kinderen uit verschillende lagen van de bevolking 

 

2de operationele doelstelling: Toegankelijkheid van de diensten verhogen 

Actieplan: 

Netwerkpartners bekijken kritisch eigen werking + evalueren toegankelijkheid 

Vroege detectie 

Samenwerking tussen brugfiguur en zorgcoördinatoren 

Methodiek ontwikkelen om participatie aan kinderopvang, onderwijs en socio-culturele activiteiten te 

verhogen 

Participatie van de doelgroep verhogen 

 

3de operationele doelstelling: Brugfiguur 

Bedoeling: 

Professionele partners gaan proactief op zoek naar kwetsbare gezinnen 

Aanmelding 

Brugfiguur staat in voor de doorverwijzing van kwetsbare gezinnen 

 

Wat in 2016 – Ontmoetingsruimte 

Accent ligt op ontmoeten, staat open voor iedereen met focus op mensen die in (kans)armoede leven. 

 Opvoedingsondersteuning 

 In samenwerking met Kind en Gezin 

 Verwachte openingsdatum: september 2016 

 Adres:  Vredestraat 6 – Heist 

Wat in 2016 – Sensibiliseren 

Projectweek: 17 oktober – 21 oktober 

 Slotevenement – de bib 

 ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
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 nieuwe campagne (i.s.m. de basisscholen) 

‘Elk kind telt’ is een educatief pakket rond armoede, uitsluiting en budgetteren. 

Ontwikkeld door OCMW De Haan en vzw Wieder in samenwerking met Howest Brugge 

Brengt verhaal van Koning Rocco uit Gieregand 

 

Wat in 2016? – Toekomstige acties 

 Music For Life – Wensenboom 2016 

 Spelletjesnamiddag op World Play Dag – 28 mei 2017 

 Mobiel kunstwerk ‘Wat betekent armoede voor jou?’ 

 ‘BEESTIG LEUK’ i.s.m. de dienst Jeugdcultuur 

 ... 

 

9. Mededeling andere raden en gemeentebestuur 

 

 Sportraad   

o dag van de sport is op 11/09 

 SeniorenAdviesRaad  

o de website is gerenoveerd – www.seniorenadviesraad-knokkeheist.be 

o de SAR is een 3-tal jaren geleden gestart met  een praatcafé voor dementie. 

 SAR is enkele maanden geleden gestart met ‘strijd tegen de eenzaamheid’ om 60-plussers  

     uit hun isolement te halen en te proberen hen te re-integreren in onze gemeente.  

 

 Aanvullend punt   

Op de pagina van  de website van de Cultuurraad wordt de link naar de website van de SAR 

geplaatst. 

 

 

 

 

10.  Varia 

 

 

Vraag: 

Toekomst van de Ravelingen: 

Antwoord: 

Gemeentebestuur Knokke-Heist onderzoekt de mogelijke bouw van een nieuwe fuifzaal in Heist. 

De oude zaal Ravelingen verdwijnt, in het Community house komt er een ‘zachte Ravelingen’ 

 

Er werden al veel fuifzalen bezocht (Gent, Lokeren, … ) 

Nauw contact met het gemeentebestuur Kortrijk dat start met de bouw van een nieuwe fuifzaal. 

Dienst stadsontwikkeling start een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). 

Voorstel nieuwe locatie  : Stationsbuurt Heist 

Gemeenteraad heeft het budget goedgekeurd voor de opdracht een nieuw ontwerp uit te voeren. 

 

Vraag: 

Nieuwe overeenkomst met Tam-tam 

Antwoord: 

http://www.cultuurraadknokke-heist.be/
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Communicatiedienst heeft de beslissing genomen om  wekelijks terugkerende activiteiten niet meer te 

publiceren in de Tamtam. 

Voor eenmalige gebeurtenissen - vb. een carnavalsgroep organiseert een fuif -  is het  geen probleem om 

dit evenement mee te nemen in de publiciteit van de Tamtam 

Eender welke vereniging die een speciaal evenement organiseert, komt hiervoor in aanmerking 

 

Hoe vraagt men dat aan en waar kan men terecht. 

De aanvraag dient niet gericht aan het Cultuurcentrum, maar aan de communicatiedienst Toerisme. 

communicatie@knokke-heist.be 

 

Opmerking : 

Yves en Luc Merlevede van Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist vierden dit jaar hun 25-jarig jubileum 

en bedankten de  cultuurraad voor het mooie geschenk. 

 

 

Voor  verslag  Stephanie Ryckaert 
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