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VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Vergadering 06/02/2017

Aanwezig: Marianne Deschacht, Nadia Verplancke, Rosette Beerten, Els Bloes, José Vandecasteele,
Linda La Fontijn, Ilona Evrard, Bart Bouton, Luc Annaert, Michel Landuyt (voor punt 4) en Charlotte
Coudeville (voor verslag)
Verontschuldigd: Bart Vandekerckhove, Francine Duron
Agenda
1. Goedkeuring verslag
2. Evaluatie Nieuwjaarsconcert
3. Voorbereiding Algemene Vergadering
4. Korte toelichting plannen Beaufort8.0
5. Nieuws uit de cultuurdienst, bibliotheek en dienst erfgoed-musea
6. Bespreking gebruiksreglement
7. Varia
1 Goedkeuring verslag vorige vergadering
Mits toevoegen van Rosette Beerten bij de aanwezigen wordt het verslag van 30/11/2016 unaniem
goedgekeurd.
2. Evaluatie Nieuwjaarsconcert
Financieel: in vergelijking met de vorige editie is de financiële balans veel interessanter. Er is slechts
een verlies van € 66,00 waardoor het nieuwjaarsconcert zeker als een ‘financieel succes’ kan worden
bestempeld.
Voor 2018 moeten de inkomsten de dag zelf beter bijgehouden worden (2 aparte kassen met een
detail), het drukwerk moet ook geen grote oplage meer hebben.
3. Voorbereiding Algemene Vergadering
Op de agenda:
1. Goedkeuring begroting (toelichting door Luc)
2. Quiz
3. Varia
De quiz wordt samengesteld door Charlotte en Els. (Komen hiervoor samen op donderdag 9/02 om
13.30 uur).
4. Toelichting plannen Beaufort8.0, door schepen Michel Landuyt
In tegenstelling tot de vorige editie wordt Beaufort8.0 deze keer georganiseerd door het provinciaal
toerismebedrijf Westtoer.
Het bestuur heeft tegenover het Beaufort – team volgende duidelijk gemaakt:
Dit zijn de voorkeuren met betrekking tot het gewenste kunstwerk.
-

Locatie: Beeldenpark Middelkerke - Westende
We wensen dat het kunstwerk daar zijn definitieve bestemming krijgt.
We staan zeker ook open voor tijdelijk andere locaties.

-

Aard:
Het kunstwerk dient toegankelijk en tastbaar te zijn. Met een voorkeur voor niet al te
conceptuele kunst.
Het beeld dient monumentaal te zijn en van een internationale uitstraling.
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Materie:
Het kunstwerk dit gemaakt te worden in onderhoudsvriendelijke materiaal dat bestand is tegen
alle weertypes.

-

Bedrag:
Het college van burgemeester van schepenen heeft beslist om een maximumbedrag van €
75.000,00 te voorzien voor de aankoop van het kunstwerk. De provincie hanteert het €1,00
voor €1,00 – principe. Dit betekent dat zij evenveel ‘bijleggen’ als de gemeente.

-

Inspraak:
Het bestuur wenst verder te blijven participeren in het beslissingsproces en verwacht dat het
vooraf zicht krijgt op het ontwerp van het kunstwerk.
Er zullen drie ontwerpen worden voorgesteld op 6/03. De schepen zal de cultuurraad op de
hoogte brengen van deze ontwerpen.

5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek
-

Cultuurdienst

-

Zalen zijn druk bezet
Dansnamiddag op 9/02 is een succes. Is volledig uitverkocht.
De subsidieaanvraagformulieren zijn vertrokken naar de secretarissen van de erkende
culturele verenigingen.
Op 31/01/2017 heeft het college de erkenning van volgende verenigingen goedgekeurd:
’t Alternatiefje
Kiwanies Middelkerke

-

Bridgeclub De Kelle

De Barmsijs Westende

Blauwe Vlinder

Curieus Middelkerke

Middelkerkse Modelbouw Vereniging

Camerlinckxkoor Middelkerke

County & Westernclub The Nacogdoches

Candela Leffinge

Kipperenkaarters

Kaartersclub café De Tennis

Davidsfonds Westende-LombardsijdeMiddelkerke

Davidsfonds Spermalie

Davidsfonds Leffinge-Slijpe

Theater Magie

Fotoclub De Pareltrekkers

Bizart vzw

Heemkring Graningate

Iselandiakoor Westende

KVLV Leffinge-Middelkerke-Wilskerke

Werkgroep Groenhagemolen

Kreativa Westende

KVLV Slijpe

Splintergroep Leffinge

KVLV Westende

KVLV Lombardsijde

Littera vzw

KVLV St.-Joris – Mannekensvere

Kunstkring Mercurius

KVLV Schore – St.-Pieterskapelle

Kustvrienden Middelkerke

Model Yachting Club Middelkerke

De Zeekust Duivenmaatschappij
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Ouderraad St.-Jozefsinstituut
Leffinge

Ouderraad vriendenkring St.-Jozefsinstituut
Lomb.

Ouderraad ’t Lombartje

Oudercomité St.-Lutgardis

Orde der Tempelaars

Ouderraad De Zandloper

Schilder- en tekenatelier Coloriet

Ponderosavrienden

Postzegelkring Ts Yzer en Geleed

Palet

Pasar Westende-Lombardsijde

Scrabbelclub Middelkerke

Theater Kiekteke

Toneelkring Altoos Doende

Koninklijke Toneelkring Pro Arte

Vertelcollectief Mandragora

Vogelkundige vereniging De
Kransmerel

Acryl Anders

Vikingkaarters

Oudervereniging St.-Jozefsinstituut Middelkerke Starlight musicalproductions vzw
Vriendenkring gemeenteschool De Bonte Pier

De Zwerver vzw

Vriendenkring ’t Slijpertje

Mooi Manikini

De wollebollekes

Vzw parochiale werking federatie
Spermalie

Westendse Wijngilde

Zonta Middenkust-Westkust

Vriendenkring De Duinpieper

Vrijzinnige Schakel Middelkerke

Tatto Tribe

Kaartersclub Kom maar uit

Westende Gamers

-

-

Ter aanvulling:
Er zijn geen nieuwe verenigingen bijgekomen.
Hebben niet opnieuw hun erkenning aangevraagd:
- West-Luten
- Zeg’et
- Tantes Kroontjes Kaartersclub
- Davidsfonds Leffinge (is opgehouden te bestaan)
Dienst erfgoed-musea
-

De publicatie van een werk rond het Fort Van Nieuwendamme wordt gekoppeld aan
een ‘erfgoed op dinsdag’ –moment deze zomer.
De tweede publicatie rond het kerkelijk erfgoed wordt uitgebracht tijdens de Open
Kerkendag op zondag 4/06 (kerk Lombardsijde – namiddag)
Er komen nieuwe wegwijzers voor de Freddy Martens-route
Deze zomer wordt het opnieuw mogelijk om te varen op het Graningategeleed
(tussen Middelkerke en Leffinge)
Er komen nieuwe screens aan het museum Kusthistories
Erfgoeddag gaat door op 23/04/2017, thema dit jaar is ‘Zorg’. Er komt een
tentoonstelling in Kusthistories en er wordt een erfgoedwandeling georganiseerd.
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Deze zomer is er opnieuw een strandbioscoop en poppentheater.
Tijdens de zomer is er in de kerk van Schore een tentoonstelling over ‘100 jaar
Schore’.
In Les Zephyrs is er een tentoonstelling over de spotprenten aan zee.
Op 10/09 is er opnieuw open monumentendag.
Op 11/11 organiseert de dienst erfgoed Vredesdag.
De winterwandeling was opnieuw een succes met ca. 120 deelnemers.
Toelichting over ‘Leven in bezet Middelkerke’ (online feuilleton), door schepen
Landuyt.
‘Leven in bezet Middelkerke’ brengt de Tweede Wereldoorlog in Middelkerke tot
leven. Middelkerkenaars vertellen voor de camera hun persoonlijke anekdotes over
angst, verraad, vaderlandsliefde, guitenstreken en de dagelijks strijd om eten en
brandstof.
Meer dan 10 uur aan interviews leidde tot 35 authentieke getuigenissen. De
interviews worden per aflevering omkaderd door deskundige tekst en uitleg,
aangevuld met meer dan 200 originele foto’s en documenten.
Het online-feuilleton verschijnt in 10 afleveringen, van februari tot november 2017.
Telkens op de eerste maandag van de maand wordt een aflevering online gezet. De
eerste wordt op maandag 6 februari 2017 gelanceerd. De reeks eindigt met de
publicatie van het tiende en laatste deel op 11 november 2017.
De teksten en interviews werden gerealiseerd door de uitgeverij TOEN.
Te bekijken op www.middelkerke.be/leveninbezetmiddelkerke - start op
maandag 6 februari 2017.

6. Bespreking gebruiksreglement Centrum De Branding
Omdat het gebruiksreglement van het sport en gemeenschapscentrum niet meer up to date was
(tarieven, gebruikerscategorieën, ontbreken sancties,..) was een herwerking van het
gebruiksreglement nodig. Deze is in de mate van het mogelijke conform aan de door de cultuurraad
eerder positief geadviseerde gebruiksreglement van de culturele infrastructuur.
Bedoeling was om deze administratief eenvoudiger en leesvriendelijker te maken (tarieven waren niet
logisch opgebouwd, eenduidigheid in de locaties en categorieën).
Er zijn opmerkingen over:
- De tijdsnotaties bij ‘dagen’ – zijn het kalenderdagen of werkdagen. Er wordt gezegd dat het
over kalenderdagen zal gaan en dat dit in die orde zal worden aangepast.
- Toneelverenigingen mogen maximaal twee weekends na elkaar reserveren. Dit strookt niet
met de realiteit. Dit klopt, maar de vereniging krijgt telkens op een correcte manier
toestemming van de beheerder (zijnde het AGB) hiervoor.
- Verzekeringen: er wordt naar duidelijkheid gevraagd in verband met de algemene
aansprakelijkheid. Dit wordt verder onderzocht.
Voorts zijn er geen negatieve opmerkingen.
In navolging hiervan stelt de cultuurraad zich de vraag of ze via de gemeente verzekerd is voor het
organiseren van het nieuwjaarsconcert en de algemene vergaderingen.
7. Varia
1. Molenhuis zal gerenoveerd worden. Welke functie krijgt deze? Café Centrum verdwijnt en
mogelijks zullen heel wat verenigingen geïnteresseerd zijn in een gemeenschapsfunctie van
het huis.
2. Ontbijt nieuwe inwoners met rondleidingen op de werf, gemeentehuis, brandweer,… : waarom
geen aandacht voor het vrijetijdsaanbod (bvb. bezoek bibliotheek, centrum De Branding).
3. Vraag Carla Leber, gemeentelijk verantwoordelijke ‘gezinnen’: momenteel is de afdeling
Welzijn bezig een traject uit te werken rond kansarmoede binnen gezinnen (meer bepaald bij
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kinderen). Graag had de verantwoordelijke nagegaan in welke mate de cultuurraad hieraan wil
meewerken om eventueel een vorming te organiseren gericht naar de verenigingen.
De cultuurraad vindt dergelijke initiatieven zeker positief, maar wil duidelijk maken dat het niet
aan de adviesraad is om dergelijke zaken te trekken. Indien de organisator wil beschikken
over de cultuurraad als informatiekanaal, is de adviesraad zeker bereid om hieraan mee te
helpen.

