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ALGEMENE VERGADERING 
 

verslag 21.11.2017 
 

 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

Verwelkoming aan Schepen Annie Vandenbussche. 

 

2. Goedkeuring verslag dd.  06.06.17 

 

Geen opmerkingen 

 

 

 

3. Verwelkoming nieuwe verenigingen en afgevaardigden  

 

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten  KVG: voorzitter Roeland Gussé 

 

Apple Club: plaatsvervangende vertegenwoordiger Mevrouw Morel 

 

Musicalgroep Milo: Nancy Declercq  

 

 

 

 

 

       

Plaats  : Cultuurcentrum Schouwburg start 19u30 – einde 21u Begin 19.30 uur Einde   21.10 uur 

Aanwezig : 71 verenigingen, Directeur Cultuurcentrum Pedro Oosterlynck, Schepen 
Annie Vandenbussche, Baeyens Philippe afgevaardigde Sportraad, 
Danny Bossaert,  
 
 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
Verslaggever 
 
 

 Directeur Vrije Tijd Fons Theerens, Touring Club, Amnesty International, 
Patrick Prophéte, VIEF 
 
 
 
 
Stephanie Ryckaert 
 
 
 
 
 

Verslaggever : Stephanie Ryckaert 
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4. Voorstelling nieuwe verenigingen + aanvaarding 

 

KVG: 

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten is een vereniging voor personen met een handicap en wil 

activiteiten organiseren voor zowel mobiele als minder mobiele mensen uit de regio. Dit omdat deelnemen 

aan een activiteit voor mensen met een beperking in de regio Oostkust niet vanzelfsprekend is.  

 

Als men wil deelnemen aan een activiteit, moet men direct naar Brugge of Oostende. Voor veel mensen is 

deze verplaatsing niet evident. Om die reden is er beslist om een KVG-afdeling op te richten in Knokke-

Heist, zodat jongeren en jongvolwassenen een leuk moment kunnen beleven zonder dat er grote afstanden 

moeten worden afgelegd.  

 

Musicalgroep Milo: 

De afgelopen tien jaar organiseerde musicalgroep MILO 12 producties. Musicalgroep MILO brengt 10 jaar 

musicaltalent weer samen op de planken op 29 en 30 december . 

 

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord.  Milo en KVG zijn welkom. 

 

 

5. Richtlijnen communicatie van en voor verenigingen 

 

Lien Zutterman geeft uitleg over de werking van de dienst communicatie.  

Voor de communicatie voor de verengingen werkt de Dienst communicatie in 3 stappen 

1. Melding 

2. Socio-Culturele borden 

3. Persberichten 

 

1. MELDING 

 Organisatie in een gemeentelijk gebouw gebeurt via reservering bij Elsie Tuyaerts 

 Buiten een gemeentelijk gebouw 

o Materiaal of vergunning nodig? Via evenementenformulier 

o Geen materiaal of vergunning nodig? Mail door de vereniging naar de dienst 

Communicatie. 

 Alle info wordt ingeput in onze database (RCX)  

 Alle activiteiten verschijnen automatisch op de gemeentelijke website, in Tam-Tam, op “Uit in 

Vlaanderen”,…. 

 

2. SOCIO-CULTURELE BORDEN 

 Voor september 2017 

o 15 exemplaren afdrukken 

o Fysiek afgeven op dienst toerisme 

o Per bord: 9 affiches apart ophangen 

o 15 borden in totaal 

o = 45 keer plakwerk 

 Na september 2017 

o A3 affiche digitaal doormailen in pdf of jpg 

 Die indeling wijzigt de affiche niet meer bij druk 

 Gevectoriseerd = wanneer affiche wordt opgemaakt door een professioneel, kan 

hij dit zo aanleveren 

o 4 weken op voorhand doormailen 

 Wordt gedrukt door externe firma 

 9 affiches op 1 pagina 
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 Wordt opgehangen door externe firma 

 

o Hoe gaat men te werk: 

 De vereniging mailt zijn affiche naar communicatievrijetijd@knokke-heist.be 

 Men krijgt een bevestiging + opname planning socio-culturele borden (week 1) 

 Wordt afgeprint op een grote affiche met 9 socio-culturele activiteiten ( week 2-3) 

 Verschijnt in het straatbeeld (week 4) 

 

3. PERSBERICHTEN 

 De vereniging maakt persbericht op  

 De vereniging mailt naar de lokale pers – lijst is te vinden op knokke-heist.be/lokale pers  

 Bepaalde items komen in aanmerking voor de nieuwsbrief KH Vandaag 

 Opname persbericht door lokale pers 

  

VRAGEN? 

Email: communicatievrijetijd@knokke-heist.be 

Tel: 050 630 380 

 

 

Vraag Volkskunstgroep De Sloepe: 

Hoe komt het dat hun activiteiten zo laat op de borden komen?  Worden de affiches wekelijks vervangen? 

 

Antwoord dienst Communicatie: 

De verenigingen mailen naar de dienst Communicatie via communicatievrijetijd@knokke-heist.be om te laten 

weten welke activiteit nood heeft aan promo. Ze proberen alle verenigingen te publiceren in de Socio-

culturele borden. 

De grote affiches van de socio-culturele borden worden wekelijks vervangen. Er zijn telkens echter slechts 9 

plaatsen en een affiche moet minstens 4 tot 5 weken op voorhand doorgegeven worden om een plaatsje te 

krijgen. Vanuit communicatie wordt steeds een bevestiging gemaild indien de affiche goed werd ontvangen 

en wordt opgenomen. 

  

Vraag Club 69 

Er werden affiches doorgestuurd voor een activiteit (rommelmarkt). Hoe komt het dat die affiche toch nog 

niet in het straatbeeld te zien is? 

Een rommelmarkt komt niet in KH magazine.  Hoe komt dat? 

Antwoord dienst Communicatie 

Een evenementenaanvraag komt niet rechtstreeks bij de dienst communicatie terecht.   De dienst 

communicatie krijgt wel telkens de aanvragen binnen ter info. Bij goedkeuring van het evenement dient dit 

opgenomen te worden in het kalenderoverzicht.  

 

Vraag Club 69  

Hoe werkt jullie kalender? 

Antwoord dienst Communicatie: 

De kalenders zijn het resultaat van de evenementen die worden doorgegeven door de verenigingen en door 

onthaalmedewerkers van cultuur en toerisme worden opgenomen in de database. 

Van zodra een reservering of aanvraag gebeurd, moet dit worden aangeduid. Dit gebeurt achter de 

schermen dus het enige wat een vereniging kan doen, is het tijdig doorgeven van correcte informatie. De 

kalenders worden namelijk vaak een aantal maand op voorhand uit de database gehaald.  

In dit geval betreft het een rommelmarkt in de zomer, het kan geen kwaad om ons in februari/maart een 

reminder te sturen of even contact op te nemen met onze onthaalmedewerkers om na te gaan of de activiteit 

effectief werd opgenomen in het databestand.  

  

Vraag KTKH  

Je krijgt geen nota wanneer de affiche verschijnt. Kan dat in de toekomst wel gebeuren?  

Antwoord dienst Communicatie 
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De puzzel van de 9 affiches maken is niet evident.  We hebben meerdere verenigingen die iets willen 

publiceren.  We doen ons best. Er wordt steeds een bevestiging gestuurd dat de affiche wordt opgenomen. 

Een exacte datum doorgeven kan praktisch gezien echter niet.  

 

Persbericht: Niet alles kan worden opgenomen in KH Vandaag. Bepaalde items komen wel in aanmerking. 

Het belangrijkste is dat de lokale pers het bericht oppikt en verspreidt. 

 

 

6. Evaluatie Vrijetijdsmarkt 2017 

 
Editie 2017 
De verenigingen zijn tevreden tot zeer tevreden. 
 
Opmerking: 
Er was te weinig plaats aan de kant van de Lippenslaan.  De verenigingen stonden te dicht bij elkaar. 
Antwoord 
Dit puntje wordt meegenomen naar de volgende editie. 
 
Opmerking: 
De periode ‘begin september’ is niet zo goed? Nog teveel toeristen? 
Antwoord:  
September is de startmaand van de verenigingen en een uitgelezen kans hun werking voor te stellen. 
 
De meerderheid van de Algemene Vergadering stelt voor de periode te behouden. 
 

  

7. Evaluatie Cultuurcocktail 

 

Editie 2017 was een succesvolle dag. 

 

 Uitreiking prijzen: 

Voorstel om in het reglement stembeurt aan te passen naar  3 of 2 of 1 punten 

Dit werd al besproken binnen het dagelijks bestuur.  

Er is toen beslist om de manier van stemmen aan te houden totdat er een nieuw bestuur komt. In de 

toekomst zal er een werkgroep aangesteld worden vanuit de AV.  

De voorzitter neemt dit puntje nogmaals mee naar de bestuursvergadering. 

 

 Receptie 

Was zeer verzorgd maar na een diner was het overbodig om zo’n rijkelijke receptie aan te bieden. 

Sommige mensen kwamen net van tafel. 

 

 Afterparty 

Was opnieuw een succes. 

 

 Locatie 

Na stemming zal de Cultuurcocktail blijven doorgaan in het Cultuurcentrum. 

 

 

Vraag van de voorzitter 

Hoe komt dat er zo weinig volk aanwezig was? 

Er zijn 120 verenigingen lid van de Algemene Vergadering en er waren maar een kleine 200 personen 

aanwezig. 

 

De cultuurcocktail is in de tijd opgestart voor de verenigingen.  Het is een  feest voor het cultureel 

verenigingsleven. Moeten we dit nog verder organiseren? 
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Vraag van Dhr. Jones: Is het nog nodig een cultuurcocktail organiseren?  

Antwoord:  Ja 

 

De voorzitter merkt op dat de leden van de Algemene Vergadering de tussenpersonen zijn tussen de 

Cultuurraad en de verenigingen.  Er moet meer vanuit de Algemene Vergadering worden gecommuniceerd 

naar de verenigingen toe. 

 

Vraag:  Is er een beloning voor wie 30 jaar lid is van een vereniging? Komen enkel de bestuursleden in 

aanmerking voor de cultuurprijzen? 

Een actief bestuurslid wordt anders geteld dan iemand die gewoon lid is . Dit is jammer. 

Antwoord: De voorzitter liet weten dat er tijdens de bestuursvergadering een denkoefening is gemaakt om 

meer leden in de bloemetjes te kunnen zetten.  Wordt vervolgd. 

 

Vraag:  Hoe komt een kandidaat in aanmerking voor vb. de prijs voor “levensloop”? 

Antwoord:  Elke vereniging kan iemand voorstellen.  De voorzitter legt er de nadruk op om gans het jaar 

mensen voor te dragen voor bepaalde prijzen/medailles 

 

Vraag:  Mogen er meerdere leden van de vereniging naar de Algemene Vergadering komen? 

Antwoord:  Elke vereniging mag meerdere leden uitnodigen om naar de Algemene Vergadering te komen. 

De Algemene Vergadering is voor iedereen toegankelijk.  

 

 

8. Subsidies 

 

Alle dossiers zijn afgehandeld en door het Dagelijks Bestuur goedgekeurd.  De dossiers gaan naar het 

College en dan naar de dienst Financiën.  Half januari komt dan de uitbetaling 

 

Enkele aandachtspunten. 

De voorzitter vraagt om de subsidieformulieren zorgvuldiger in te vullen en het aantal activiteiten op te 

sommen.  Investeringskosten zijn geen verbruiksproducten. De publicatie van activiteiten moet lokaal zijn en 

niet nationaal. 

 

Natuurpunt Knokke-Heist en Koninklijke Harmonie St. Cecilia zijn grote spelers binnen de Cultuurraad en 

ontvangen een groot deel van de subsidies.  

Deze twee verenigingen stelden voor om de subsidiegelden evenwichtig te verdelen onder alle erkende 

cultuurverenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad vanaf heden t.e.m. 01.02.2020, met een 

maximum bedrag van 6.000 euro (geïndexeerd) op te nemen per subsidiejaar. 

 

 

9.  Mededeling andere adviesraden & Gemeentebestuur 

 

De Jeugdraad meldt dat de Sint op 1 december naar de ijspiste komt. 

 

 

 10. Varia 

 

1. Het jaarverslag 2016 zal ter inzage liggen aan het onthaal.  De verenigingen zullen hierover nog een 

mail krijgen.  

 

2. Website Cultuurraad: 

Er zijn heel wat verenigingen die nog niet op de website staan. 

Wie op de website wil opgenomen worden kan een mail sturen naar de Cultuurraad@knokke-

heist.be en wij doen het nodige. 
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3. De vrijwilligersavond vindt plaats op dinsdag 19/12. Iedereen is welkom. 

 

4. Vraag van de SAR (Seniorenadviesraad): Kan de beeldengroep van Fred Bellefroid niet op een 

beter zichtbare plaats worden gezet? 

Antwoord:  Het was nooit de bedoeling om het werk in de “spotlights” te zetten maar eerder in de 

schaduw van het Cultuurcentrum. Je ziet het beeldengroep staan in de schemering van het 

straatlicht wat een mooi effect geeft. 

Conclusie:  De beeldengroep wordt niet verplaatst. 

 

5. Vraag van de SAR: Wellke is de bestemming van de wuivende krabben van Panamarenko? 

Antwoord Schepen Annie Vandenbussche: Dit kunstwerk werd weggenomen uit het Zegemeer door 

weersomstandigheden.  Die krabben zijn geen eigendom van het gemeentebestuur maar van de 

Compagnie Het Zoute.  Wordt vervolgd. 

6. Vraag van de SAR over de bronzen redders van Aurora Canero 

Vroeger stond deze sculptuur op een andere plaats in Knokke-Heist.  Waar staan ze nu? 

Antwoord Schepen Annie Vandenbussche: De Bronzen redders staan in het Generaal Willemspark 

in Duinbergen. 

 

7. Geen enkel kunstwerk wordt bewegwijzerd. 

In de laatste brochure “Kunst in Knokke-Heist” staan alle beelden met een plan waar welk beeld 

staat. 

De brochures liggen in het Cultuurcentrum. 

 

8. Vraag: Waarom staan niet alle kunstwerken in de brochure? 

Antwoord dienst Communicatie: Er is een bepaalde selectie, de beelden moeten in de “toeristische 

zone” staan.  Elk jaar komt er een evaluatie van de brochure. We nemen die vraag mee. 

 

Ter info:  http://www.beeldenindestad.be/nl/ Website Beelden in de stad.  

Men kan ook de digitale brochure “Beelden in de stad” downloaden op de gemeentelijke website 

https://www.myknokke-heist.be/sites/default/files/editor/files/kh_kunststad_2017.pdf 

 

9. Vraag: Kunnen er niet meer Canadese vlaggen uitgehangen worden? 

Antwoord Dirk Overstraete: Er kwam een oproep in het KH Magazine om mensen te motiveren hun 

vlag uit te hangen.  Er circuleren in Knokke-Heist duizend vlaggen voor duizenden gesneuvelden 

maar jammer genoeg hangt niet iedereen zijn vlag uit. 

Opmerking:  Op het heldenplein zagen we geen enkele vlag.  

Antwoord Dirk Overstraete: Dit is zeer bizar en zal worden doorgegeven. 

 

10. Vraag: Zitten wij als Gemeentebestuur Knokke-Heist in de Provinciale Erfgoedcel? 

Antwoord Schepen Vandenbussche:  We zitten daar nog niet in. 

Er is een pilootproject gestart in 2016 en daar zitten Oostende Middelkerke Blankenberge en De 

Haan in. 

Er is een informeel gesprek gepland om te kijken wat Knokke-Heist kan betekenen en wat een 

meerwaarde zal zijn.  

 

11. Vraag: Wat is het doel om in het Erfgoed cel te zitten? 

Antwoord: De Erfgoedcel wil intergemeentelijke samenwerking stimuleren. Meer samenwerking is 

belangrijk Wat betreft de Beeldenbank West-Vlaanderen worden de bevoegdheden per provincie 

geschrapt. 

Vlaanderen vindt “erfgoed” belangrijk en wil daarom een Erfgoedcel voor de kustregio. 
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Slotwoord door Schepen Annie Vandenbussche 

 

Aan alle leden van de Algemene Vergadering: Het is niet altijd gemakkelijk activiteiten te organiseren. 

Maar we hebben de verenigingen en hun werking hard nodig.  Ze zijn zeer belangrijk en versterken ons 

sociaal weefsel.  Daarom proficiat aan alle leden voor hun inzet. 

 

Dankjewel aan de Voorzitter en aan de leden van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad. 

 

 

Voor verslag 

Stephanie Ryckaert 
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