
 

Verslag Algemene Vergadering 20/10/2021 

Start: 19u30                              Einde:21u15 

Aanwezig:  
Leden dagelijks bestuur 
Voorzitter Dirk Overstraete, Ondervoorzitter Dominiek Segaert, Penningmeester Patrick Prophète, 
Secretaris Viviane De Schrijver, Anne Bailyu, Johan Cabooter, Martine Callewaert, Christine 
Daeninck, Danny Jones, Danny Lannoy, Yves Merlevede, Luc Van Rillaer. 
Aanwezig verenigingen 
75 verenigingen 
Vanuit het gemeentebestuur/Cultuurcentrum 
Schepen Annie Vandenbussche, Pedro Oosterlynck, An Uyttenhove,    

Verontschuldigd: Volkskunstgroep De Sloepe VZW, Deskunndige Roland Poelvoorde, Philippe 
Baeyens,  
Verslaggever: An Uyttenhove 

1 Welkomstwoord door de voorzitter. 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 22.10.2019 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3 Verwelkoming nieuwe afgevaardigden. 
Volgende personen stellen zich kort voor: 
- Philip Demunter: Club der officieren 
- Rik De Bree: vertegenwoordiging van Koninklijke Balletgroep Le Cygne 
- Jan Bode: voorzitter Koninklijke Harmonie De Zeegalm 
- Danny Martens: Gezinsbond Heist-Duinbergen 
- Greta Segaert: Samana Heist 
- Guido Vandepitte: Okra Hiest 
- Mitch Wytgeers: Musicalgroep Milo 
- Nadine De Bue: Scrabble Ypsilon Heist 
 
4 Voorstelling nieuwe verenigingen. 
De vereniging De Koperen Passer 5W-2 wordt voorgesteld.  
Walter Delvaux is afgevaardigde van de Koperen Passer.  
De vereniging organiseert diverse culturele uitstappen voor mannen zoals stadswandelingen, 
uitstappen, voordrachten.  
Tegenhanger van deze vereniging is De Zilveren Passer, enkel voor vrouwelijke leden.  
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Vragen 
De vraag wordt gesteld of dit mag, een vereniging enkel voor vrouwen of mannen? Is dit niet 
discriminerend?  
De voorzitter geeft aan dat dit mag. Een vereniging bepaalt zelf hoe hij zijn vereniging samenstelt.  

Klopt dit dat er max. 50 leden mogen zijn?  
Dit klopt. De vereniging kan, indien men meer dan 50 leden heeft, gesplitst worden. In dat geval 
wordt een nieuwe koperen Passer opgericht.  

De vraag wordt gesteld of er een mixed - samenstelling binnen de Koperen Passer kan worden 
opgestart.  
Deze keuze blijft eigen aan de vereniging. Dit kan niet opgelegd worden aan de vereniging. 

De vraag wordt gesteld of elke vereniging van De Koperen passer dan een subsidie krijgt (afdeling 
5W-2, afdeling 8W-2..0).  
De voorzitter antwoordt dat wanneer er een vereniging wil aansluiten, deze aanvraag eerst binnen 
komt bij het DB. Als er heel wat aanvragen komen van verschillende Koperen Passers, kan dit 
eventueel herbekeken worden. Echter zijn er ook heel wat verenigingen in Knokke-Heist die 
verschillende afdelingen hebben (vb. Gezinsbond Knokke, Gezinsbond Heist, Femma Knokke, 
Femma Westkapelle, … enz).   

Besluit: Aanvaarding van de Koperen Passer 5W-2 als lid van de Cultuurraad. 

5 Evaluatie Vrijetijdsmarkt 26.10.2021 
De voorzitter vraagt aan de verenigingen wat de bevindingen zijn.  

-Apple Club: aanwezig op de Vtmarkt. Zeer mooi alternatief i.p.v. op de markt. Op de affiche stond 
tot 16 uur. De markt duurde tot 13u en niet tot 16u. De inschrijvingen waren beperkt voor de BBQ, 
dit was jammer. De BBQ was snel volzet. In de toekomst doorgeven dat dit beperkt. 
-Malino: heel gezellig, veel ruimer, heel positief. We kregen voornamelijk bezoekers die 
geïnteresseerd zijn in de verenigingen en verenigingen al kennen. Het was een heel mooie & fijne 
dag. Voorstel om het event toch eventueel op de markt houden om ook passanten aan te trekken.  
-Oxfam: veel betere locatie, passend bij het Cultuurcentrum, het waren echt geïnteresseerde 
passanten, het publiek kwam doelbewust. (applaus) 
-Beleggersclub: nu was het mooi weer, wat met slecht weer?  
-Schaakclub: er zijn in de zaal tegenstrijdige opmerkingen. Hoeveel mensen gaan daarmee 
akkoord met bepaalde opmerkingen. Kan er gestemd worden?  
-Neos: het element weer moet je uitschakelen. Alle aanwezigen vonden deze editie een succes. 
Laat ons positief zijn.  
-Sociale Raad: goede locatie, er moest wel meer publiciteit gemaakt worden.  

De bedoeling is om de opmerkingen mee te nemen naar de toekomst.  

De voorzitter haalt zijn opmerkingen naar boven die werden genoteerd op de dag dat de 
vrijetijdsmarkt plaats vond. 

De vraag moet worden gesteld of het gaat om een Vrijetijdsmarkt of verenigingenmarkt? 

-Schola Gregoriana Dominicana: beide facetten zijn van belang. Het is een combinatie van beide 
die belangrijk zijn. Het is niet “of verenigingen” “of vrijetijdsmarkt”. Het was heel goed.  
-KVG Oostkust: beide zijn belangrijk. Een vrijetijdsmarkt is beter op een openbare plaats. Niet 
iedereen passeert in het tuin van het CC.  
-Spelotheek De Wip: voor de eigen vereniging is het interessant dat we in de tuin CC staan. Voor 
elke vereniging is het verschillend welk doelpubliek je wil bereiken.  
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-Gezinsbond Knokke: het was de eerste keer, dit concept kan met de nodige opmerkingen en 
bijsturingen naar een hoger niveau getild worden, ook dansverenigignen kunnen in de tuin een 
plaats krijgen, jeugdverenigingen kunnen ruimte krijgen om te sjorren, noem maar op.   
-VTBKultuur: Hoe je het noemt, “de vrijetijdsmarkt”, “de verenigingenmarkt” is sowieso beter om 
het van hieruit te doen. De markt is niet de ideale plaats om dit te organiseren om verschillende 
redenen. Het Cultuurcentrum is het nest van de verenigingen en men vond het allemaal 
fantastisch. Het concept met markt, vrijetijdsgebeuren en gezellige BBQ was zeer goed. Het lijkt 
logisch om het hier in het Cultuurcentrum te houden. Het Cultuurcentrum is immers ‘het kot van 
de verenigigen’.  
-Koninklijke Harmonie De Zeegalm: eventueel kan overwogen worden om een wissel te houden 
tussen de deelgemeente Heist en Knokke.   
-Malino: als vereniging wil men zich kenbaar maken, dit is belangrijk. De vereniging Malino vindt 
het belangrijk om ook passanten aan te trekken en volgens de mening van de vereniging ligt dit 
moeilijker als de locatie in het Cultuurcentrum is.   

Besluit: Door middel van een stemming, geven alle aanwezigen hun standpunt weer. Ongeveer 
92% van de aanwezigen wil de locatie van het Cultuurcentrum behouden.  
Het dagelijks bestuur van de Cultuurraad neemt dit mee in zijn evualtie aan het Gemeentebestuur/
Cultuurcentrum. 
   
6 Cultuurfeest 
Jaarlijks werd een Cultuurfeest georganiseerd waarbij ook medailles werden uitgedeeld. Omwille 
van corona kon dit niet meer plaatsvinden.  
Voorstel 
-Begin februari 2022 een cultuurreceptie organiseren. Dit zou plaatsvinden op zondag 6 februari 
2022 in het Cultuurcentrum. Concrete invulling wordt nog verder bekeken.  
-Twee jaarlijks een Cultuurfeest organiseren, te starten in 2023 met als voorstel de periode eind 
mei/juni 2023.   
Besluit: dit voorstel wordt aanvaard.  
Aanvragen voor medailles kunnen nog steeds ingediend worden via het formulier op de website 
van de cultuurraad.  

7 Gemeentelijke subsidies en reglement 
Sinds 2020 werd een nieuw gemeentelijk subsidiereglement goedgekeurd.  
Mochten daar vragen over zijn, mag dit doorgegeven worden aan het Cultuurcentrum via het 
mailadres: cultuurraad@knokke-heist.be.  
Het reglement is terug te vinden op de website www.Knokke-Heist.be, via de zoekterm 
subsidiereglementen (kies sociaal-culturele verenigingen) of via de website 
www.cultuurraadknokkeheist.be. 

8 Jouw vereniging op de website van de Cultuurraad 
Nieuwe verenigingen kunnen zich aanmelden om op de website van de Cultuurraad opgenomen te 
worden. Het is belangrijk om met correcte gegevens op de website te staan. De gegevens zijn 
openbaar. De website kende in 2021 meer dan 17.000 unieke bezoekers en wordt veel 
geraadpleegd. De website van de Cultuurraad wordt volledig beheerd door de voorzitter van de 
Cultuurraad, niet door het Cultuurcentrum.  
Het is aan de vereniging om ook de recente gegevens in de gaten te houden en de zaken door te 
geven. Geef dit door via het emailadres Cultuurraad@knokke-heist.be 
Vragen 
-Koninklijke Harmonie De Zeegalm: worden de gegevens aangepast op de website?  
Ja, door de voorzitter. De correctie van gegevens kunnen gemaild worden naar  
cultuurraad@knokke-heist.be. 
-Waarom is het geen verplichting om zich als vereniging op de website te laten plaatsen?  
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De voorzitter antwoordt dat hier geen verplichting kan opgelegd worden, enerzijds is dit de keuze 
van de vereniging zelf, anderzijds kan een vereniging dit ook weigeren omwille van 
privacyredenen.  

9 Activiteiten aankondigen in de gemeente 
Er wordt een presentatie getoond hoe je als vereniging je publicatie kan laten aankondigen voor je 
activiteit. Affiches dienen in het formaat A3, staand, aangeleverd worden minstens 6 weken 
vooraf. (Zie informatie bijlage verslag). 

10 Verslag commissie erfgoed en straatnaamgeving: Danny Lannoy 
Sinds de nieuwe leglislatuur werd een commissie Erfgoed en Straatnaamgeving opgericht met als 
afgevaardigde Danny Lannoy. Dit is een adviesorgaan dat advies verleent aan het 
gemeentebestuur.  
Werkjaren 2020-2021: 
-Er werd advies verleend in verband met straatnamen ter hoogte van het bedrijventerrein 
Westkappelle. Daarbij werd gekozen voor straatnamen met oude ambachten.  
-Er werden voorstellen gedaan ten aanzien van pleintjes.  
-Er werd advies gegeven voor kunstwerken, aankopen of schenkingen.  
-Mensen zijn digitaal bezig via Facebook met foto’s van vroeger. Er bestaan reeds verschillende 
Facebookgroepen die foto’s van Knokke en Heist bespreken. Idee is om periodiek op 
Facebookgroepen foto’s te posten met een tag waarbij ook een inventarisnummer wordt vermeld 
zodat de verwerking makkelijk kan gebeuren. 
-Het Sincfalamuseum heeft een nieuwe naam HEY. Opening van het gebouw zal vermoedelijk in 
april 2022 zijn. 
-Expo/tentoonstelling over sporten van de vroegere ‘high society’.  
-Expo in bib i.s.m. Erfgoed in mei - juni 2022: bestaat uit foto's familie Motke, antisemitische 
spotprenten aan de kust (Arthur Langerman) en plannen en foto’s van Grand Hotel.  
-Expo stoeten: voorjaar 2023. Samenkomsten die gemeenschap vormen, verbinden met 
geschiedenis, uitdrukking zijn van overtuigingen; maar altijd de volkse verbeelding en energie 
laten spreken. De tentoonstelling brengt op een speelse wijze hulde aan collectieve 
gebeurtenissen. 
-St-Helena kerkhof: ontruiming van de monumenten. De stoffelijke resten blijven nog even liggen, 
bovengrondse constructies van vervallen graven zonder verlenging van de concessie worden 
verwijderd. 

Vragen: 
-De vraag wordt gesteld waarom werd gekozen voor oude ambachten voor straatnamen.  
Omdat het een ambachtelijke zone is, werd gekozen om voor deze naamgeving te kiezen.  
-Nicolas Mengélaan, verdwijnt dit op termijn?  
Daar heeft men geen zicht op. Dit zijn vermoedelijk slechts geruchten.  
-Waarom kreeg Sincfala een andere naam?  
Dit is een bevoegdheid van het College en de gemeenteraad. Er werd gekozen voor een nieuwe 
naam, samen met een communicatiebureau, om het een nieuwe invulling te geven. Het wordt een 
museum van KH en niet enkel van een visserijmuseum. Momenteel stopt het museum aan de 
datum van 1970. Men wil het ruimer open trekken naar een breder publiek.  
-In Brugge bestaat de mogelijkheid om een momument op een begraafplaats te adopteren. Kan dit 
hier ook?  
Er zijn hier wettelijke beslissingen rond genomen. Dit is allemaal niet zo eenvoudig. De 
monumenten worden weggenomen, niet de stoffelijke resten. Dit wordt allemaal met de dienst 
burgezaken bekeken. Het adopteren van monumenten is niet aan de orde. 
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11 Verslag commissie Cultuurhuis en Beelden in de Stad: Johan Cabooter 
Het Cultuurhuis bevat de afdeling Bibliotheek, Cultuur, Erfgoed en Jeugd. De commissie geeft over 
deze domeinen een advies aan het gemeentebestuur.  
Beelden in de publieke ruimte worden hier beoordeeld. Wanneer er een nieuw beeld wordt 
aangekocht is het gemeentebstuur verplicht om advies te vragen.  
De werking als adviesorgaan wordt ook geëvalueerd en bijgestuurd.  

Werkjaren 2020-2021: 
–Huurreglement voor de diverse gemeentelijke lokalen. Alle lokalen binnnen CC, maar ook de Sint-
niklaaskerk, De nieuwe ravelingen, De pluim, Hey, MAAK.  
Dit huurreglement kan geraadpleegd worden vanaf 29.10.2021 op de website van het 
Cultuurcentrum, na goedkeuring in de Gemeenteraad.  
-In coronatijd heeft het Cultuurhuis niet stilgezeten. Er zijn heel wat renovaties gebeurd.  
-Vanuit Vlaanderen werden ook coronasubsidies verleent aan het gemeentebestuur voor de 
verenigingen.  
-We hebben ook, net als de verenigingen, proberen contacten te onderhouden in het coronajaar. 
Dit was niet altijd evident.   
-Er werd ook gestemd over de naamgeving van de Sint-Niklaaszaal (kerk) te Westkapelle. 
-Vanuit de gemeente worden de mogelijkheden bekeken in functie van het Luc Peire museum en 
kreeg het museum Sincfala de naam HEY.  
-Er werd advies verleend over de nieuwe jeugdsite te Heist, locatie Noordhinder, waar niet enkel 
de jeugddienst onderdak zal krijgen, maar er zullen ook andere faciliteiten mogelijk zijn.  
-Op de site van de vroegere locatie “De Raan” werden nieuwe speeltoestellen geïmplementeerd.  
-OP 15 december 2021 is er de 50ste verjaardag van het Cultuurcentrum.  
-Er wordt ook gewerkt aan een bovenlokaal Uitpas-verhaal waarbij de UitPAS een spaar- en 
voordelenprogramma is dat mensen stimuleert om te participeren aan sport- en 
cultuuractiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen ook kortingen op 
het vrijetijdsaanbod met een UitPAS-label. 
-De samenwerking met Raakvlak werd onderzocht. 
-In de coronaperiode heeft de bibliotheek ook hard ingezet op het samenstellen van 
boekenpaketten en dit kon men tijdens de coronaperiode blijvend uitlenen.  
-In het weekend van 29,30,31 oktober 2021 houdt de jeugddienst een groots Halloweenevent in 
het Directeur Generaal Willemspark.   
-In het kader van het WK wielrennen werden alle bestaande beelden in de stad opgefrist.  
-Er werd een kunstwerk (Kunstenaar Andre Woussen) voorgesteld voor de rotonde aan de 
brandweer, dit werd negatief geadviseerd.  
-Voorstel tot bruikleen van een werk van Belgisch kunstenaar André Willequet voor een periode 
van 5 of 10 jaar. Positief geadviseerd. 
- Beeld “Sprong in het onbekende”, aankoop. Beeld stond aan het Toerismekantoor. De commissie 
heeft dit positief geadviseerd, met de opmerking dat dit beeld lager tot bij de grond moeten 
komen en de prijs zou nog te onderhandelen zijn met de kunstenaar.  
-Aankoop muurschilderij, Brecht Evens, thema carnaval. Dit zou op de buitenmuur van een 
bestaande woning in de buurt van HEY geschilderd worden.  
-Er is ook de doelstelling om jongeren meer betrekken bij kunst. 

Vragen 
-Beleggersclub: Welke criteria worden gehanteerd om beelden goed te keuren?  
De criteria worden eigenlijk bepaald door de samenstelling van de commissie (jeugdraad, galleries, 
beeldend kunstenaar, vrijwilligers cultuurhuis, enz. Deze worden aanzien als deskundigen en 
adviserende personen vanuit elk hun achtergrond. Vanuit hun achterliggende know-how, wordt 
een gemeenschappelijk advies geformuleerd. 
-Vraag: In hoeveel gevallen volgt het gemeentebstuur het advies?  
De adviezen werden voor 100% gevolgd.  
-Vraag: Worden verenigingen betrokken in de huisvesting voor hun jeugdlokalen?  
Het Cultuurhuis adviseert over de jeugdwerking, niet over de huisvesting.  
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Er wordt wel advies gevraagd aan de jeugdverenigingen zelf waarbij bijvoorbeeld de Chiro en 
Oranje ook zouden meeverhuizen naar de nieuwe jeugdsite in Heist.  
-Heemkring Heyst Leeft: Klopt dit dat er werd gevraagd om een kunstwerk te verplaatsen 
“Ruckriem ter hoogte van het Zwin Natuurpark?  
Dit is wel ter sprake gekomen ifv onderhoud, maar niet om te verplaatsen.  

12 Mededeling andere adviesraden en Gemeentebestuur 
Ravelingen 
Op vrijdagavond 22.10.2021 vindt een protocolaire opening plaats van de nieuwe fuifzaal de 
Ravelingen “harde Ravelingen” te Heist. De verenigingen kregen hiervoor eveneens een 
uitnodiging. Op zaterdagvoormiddag 23.10.2021 vindt voor het ruime publiek een 
bezoekersmoment plaats van 9 uur tot 13 uur.  
In de toekomst komt er nog een tweede kleinere ontmoetingsruimte ‘zachte Ravelingen’ aan het 
Maes-en boerenboomplein te Heist (Jakob & Macfarlane met als project naam HOOST – community 
House). 
Jeugdsite 
Ter hoogte van de Noordhinder komt een nieuwe jeugdsite. Hiervoor werd een architecturale 
wedstrijd uitgeschreven. Dit werd toegekend het Archtectenbureau Compagnie-O. Daar zullen 
enkele jeugdverenigingen gehuisvestigd worden, net als de jeugddienst en een gedeelte van de 
academie MAAK. De locatie van De Marge in Knokke blijft. Daar krijgt de KSA een uitbreiding van 
lokalen.  
Cultuurcentrum 
-De luchtventilatie werd volledig vernieuwd.  
-Er is een nieuwe bibliotecaris aangesteld, Thomas De Groote. 
-Het kunstwerk “De wuivende krabben” van Panamarenko worden hersteld en zullen eind 
november terug geplaatst worden op het Zegemeer. Deze worden opnieuw ingehuldigd begin 
februari 2022.  
-Vanuit Vlaanderen werden aan lokale besturen coronasubsidies gegeven. In Knokke-Heist worden 
deze subdies doorgestort aan de verenigigen.  
-Momenteel vindt in het Cultuurcentrum de mooie audio-expo “Kanteltijd” plaats, door Karel 
Meersman & Wouter De Prez, die erg toegankelijk is en zeker de moeite waard, tot 16.01. 
Daarnaast start er vanaf 30.10 de foto-expo From Dusk Till Down door Valery Lippens, tot 16.01.  
-Voorstelling nieuwe Stafmedewerker gemeenschapvorming, met onder andere als taak het 
ondersteunen van de Cultuurraad en de verenigingen: An Uyttenhove.  
An vervangt Eva Glorieux vanuit het Cultuurcentrum.   

13 Varia 
Geen punten. 
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NR Naam Aanwezig

1 AMNESTY INTERNATIONAL A

2 APPLE CLUB KNOKKE-HEIST A

3 CANTICAMARE ENSEMBLE A

4 CARNAVAL VERENIGING DE KLUTSERS

5 CARNAVALSVERENIGING CLUB 69 A

6 CHRISTEN DEMOCRATISCHE SENIOREN A

7 CLUB DER OFFICIEREN A

8 CURIEUS KNOKKE-HEIST A

9 DAVIDSFONDS KNOKKE A

10 DAVIDSFONDS WESTKAPELLE A

11 DE SMOELTREKKERS A

12 DE VISBAKKERS A

13 EGELANTIER A

14 FAIR TRADE TREKKERSGROEP A

15 FEMMA HEIST A

16 FEMMA KNOKKE A

17 FEMMA WESTKAPELLE A

18 FERM RAMSKAPELLE A

19 FERM WESTKAPELLE

20 FLANDERS BRIDGE CLUB A

21 FOR FREEDOM PIPES & DRUMS KNOKKE-HEIST A

22 FOTOKRING KNOKKE-HEIST

23 GAUDEAMUS GEMENGD KOOR A

24 GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING SINT-GUTHAGO A

25 GEZINSBOND HEIST DUINBERGEN A

26 GEZINSBOND KNOKKE A

27 GEZINSBOND WESTKAPELLE A

28 GIDSENKRING TOON GHEKIERE A

29 HEEMKRING CNOCKE IS HIER

30 HEEMKRING HEYST LEEFT A

31 HELIOPSIS A

32 HOF DER PRINSEN VZW A

33 JCI

34 KALEO A

35 KANTCLUB ZONNERAD A

36 KNOKKE BRIDGE CLUB A

37 KON. VRIENDENKRING VRIJWILLIGE BLOEDGEVERS HEIST A

38 KONINKLIJK ROKERSCLUB DE WARE VRIENDEN A

39 KONINKLIJKE BALLETGROEP LE CYGNE A

40 KONINKLIJKE HARMONIE DE ZEEGALM A

41 KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA HEIST A

42 KONINKLIJKE NATIONALE STRIJDERSBOND BELGIE A

43 KOOKCLUB SEAGULL veront.

44 KOPEREN PASSER W5-2 A aanvaard als nieuw lid

45 KOPEREN PASSER W8-2 A

46 KTKH A

47 KUNST EN FOTOKRING DIAGONAAL A

48 KVG OOSTKUST A

49 MALINO A

50 MARKANT KNOKKE-HEIST-DUINBERGEN A

51 MARNIXRING A



52 MISSIEKRING KNOKKE-HEIST A

53 MUSICALGROEP MILO VZW A

54 NATUURPUNT KNOKKE-HEIST A

55 NEOS KNOKKE-HEIST A

56 NOORDZEEKAARTERS HEIST A

57 OKRA HEIST- DUINBERGEN -RAMSKAPELLE A

58 OKRA KNOKKE A

59 OKRA WESTKAPELLE A

60 OPEN CONTACT CLUB A

61 ORDE VAN DEN PRINCE

62 ORGELCOMITÉ SINT MARGARETHA KNOKKE-HEIST A

63 OUD KOLONIALEN

64 OUDERRAAD SINT JANSSCHOOL A

65 OUDERRAAD SINT MARGARETASCHOOL

66 OUDERRAAD VBS DUINENKIND

67 OUDERRAAD VBS WINDEKIND-POLDERKIND

68 OXFAM A

69 POSTZEGELCLUB KNOKKE-HEIST A

70 PROBUS

71 RADIOSHACK OOSTKUST VZW/ONZ A

72 RAJHANS ORCHESTRA A

73 REGIONALE BELEGGINGSCLUB KNOKKE A

74 SAMANA DUINBERGEN A

75 SAMANA HEIST A

76 SAMANA KNOKKE VZW A

77 SAMANA WESTKAPELLE A

78 SCHAAKCLUB CNOC IS IER A

79 SCHAAKCLUB ZEEPAARD HEIST

80 SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA A

81 SCRABBLE CLUB YPSILON A

82 SENIORENCLUB WILLEN IS KUNNEN

83 SOROPTIMISTEN A

84 SPELOTHEEK DEWIP A

85 SPLUS KNOKKEHEIST

86 SUPPORTERSCLUB DE ZEEMEERMIN A

87 VELT

88 VOICES A

89 VOLKSKUNSTGROEP DE SLOEPE VZW veront.

90 VRIENDEN FOR FREEDOM  MUSEUM A

91 VRIENDENKRING KONINKLIJK ATHENEUM (MAKZ)

92 VTBKULTUUR KNOKKE HEIST A

93 WESTKAPELS AMATEUR THEATER A

VLAS KNOKKE-HEIST BESTAAT NIET MEER

Deskundige Roland Poelvoorde veront.

Deskundige Daan Van Der Sluys

Deskundige Majorie Keymis

Deskundige Pol Bamelis

Deskundige Ronny D'hondt



Hoe	jullie	publiciteit	voor	evenementen	kunnen	aanvragen.	

•	 Via	de	website	h;ps://www.knokke-heist.be/publiciteit-voor-ac?viteit	.		
Daar	vul	je	dan	alle	gegevens	in.		
Deze	worden	verwerkt	zodat	jullie	ook	in	de	gemeentelijke	kalender	worden	opgenomen.	Die	
kalender	verschijnt	dan	in	Tam-Tam,	op	de	website,...		

•	 Heb	je	ook	een	persbericht,	dan	kun	je	dit	doormailen	naar:	communica?e@knokke-heist.be.	
De	collega's	verwerken	dit	dan	voor	de	dagelijkse	nieuwsbrief	KH	Vandaag	en	Tam-Tam.		
Dit	wordt	ook	verstuurd	naar	de	lokale	pers	(Nieuwsblad,	Het	Laatste	Nieuws,	Kneis?krant,	Krant	van	
W-Vlaanderen)	

•	 Heb	je	ook	een	A3	affiche,	dan	mag	je	die	digitaal	ook	doormailen	naar:	
communica?e@knokke-heist.be.		
Wij	zorgen	dan	dat	die	worden	opgenomen	in	de	sociaal-culturele	borden	in	de	openbare	ruimte.	

•	 Zolang	de	ac?viteiten	niet	poli?ek	of	religieus	geladen	zijn	en	niet	al	te	nadrukkelijk	gelinkt	
zijn	aan	een	commerciële	partner,	nemen	we	ze	meestal	op.		
Het	is	wel	zo	dat	we	soms	beperkt	zijn	op	vlak	van	ruimte	(bv.	Tam-Tam)	en	dat	we	nooit	kunnen	
beloven	dat	we	het	zeker	opnemen.		
Maar	in	de	meeste	gevallen	lukt	dat	wel.		

	
Als	verenigingen	een	ac?viteit	willen	organiseren	en	gemeentelijk	materiaal	aanvragen	of	een	ruimte	
van	de	gemeente	willen	gebruiken,	dan	moeten	ze	wel	een	officiële	evenementenaanvraag	indienen.	
Daarvoor	surf	je	naar	h;ps://www.knokke-heist.be/loket	en	onder	evenementen	vind	je	dan	
aanvraag	evenementen.	Dan	maak	je	eerst	een	account	aan	en	daarna	kun	je	het	eenvoudig	
aanvragen.	Dat	moet	dan	goedgekeurd	worden	door	het	college.	

Kneis?krant	steunt	ook	de	lokale	verveningen:	
Adverten?es	kunnen		gestuurd	worden	naar	:	redac?e@kneis?krant.be


