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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 

Vergadering 09/05/2018 

Aanwezig: Luc Annaert, Linda La Fontijn, Els Bloes, Bart Bouton, Marianne Deschacht, Ilona Evrard, 
Charlotte Coudeville (voor verslag) 
Verontschuldigd: José Vandecasteele, Nadia Verplancke Rosette Beerten, Bart Vandekerckhove  
 
Agenda 

 
1. Goedkeuring verslag 
2. Financiële toestand 
3. Ideeën/voorstellen 30 jaar cultuurraad 
4. Werkingssubsidies 
5. Cultuuraanbod seizoen 2018-2019 

6. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek 
7. Varia 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vergadering van 26/03/2018 wordt goedgekeurd mits toevoeging van volgende 
opmerkingen: 
- De cultuurraad wenst te benadrukken dat bij het advies omtrent het kunstwerk op de rotondes 

dit advies tijdiger mocht gevraagd worden. 
- De cultuurraad merkt op dat bij het horen dat het trefpunt van Westende zal verdwijnen dit een 

jammere zaak is vermits het gebouw nog recent is. De cultuurraad betreurt dat dergelijke 
investeringen dan bijna een maat voor niets zijn geweest. 

- De cultuurraad merkt op dat bij het voorstel om de school te renoveren er vanuit het 
architectenbureau geen aandacht is besteed aan de erfgoedwaarde van het gebouw. De 
cultuurraad betreurt dit ten zeerste en hoopt dat de erfgoedwaarde alsnog gerespecteerd zal 
worden, vermits het ‘oude schoolgedeelte’ samenhangt met de identiteit van Westende-dorp. 

 
2. Financiële toestand 

De financiële toestand van de cultuurraad is gezond. 
 

3. Ideeën/voorstellen rond 30 jaar cultuurraad 

We organiseren een wedstrijd waarbij inwoners van Groot-Middelkerke worden uitgenodigd om een 
nieuw logo voor de cultuurraad te ontwerpen. We vragen dit bekend te maken in de Sirene van 
september. De bekendmaking van de winnaar wordt gekoppeld aan een rëunie van de vorige 
bestuursleden. 

Voor de rëunie wordt een gemeentelijke receptie aangevraagd en uitnodigingen opgemaakt. Els kijkt 
om de adressen te verzamelen. Er wordt gekeken om een ensemble uit te nodigen om de receptie 
op te luisteren. 

Graag op een zondagvoormiddag in december. Charlotte gaat dit na. 

Er wordt een werkgroep opgericht om o.a. een wedstrijdreglement op punt te zetten (via 
mailverkeer). De winnaar krijgt tickets voor het cultureel aanbod van het gemeentebestuur. 

4. Werkingssubsidies 

De werkingssubsidies voor de erkende culturele verenigingen zijn goedgekeurd. Met dank aan Els 
en Marianne om de dossiers te helpen beoordelen. 
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Tijdens het beoordelen viel het op dat een aantal dossiers zeer slecht zijn samengesteld (gebrek van 
stavingsstukken, weinig overzichtelijk…). De verenigingen krijgen een brief met de melding van hun 
bedragen en opmerking dat in de toekomst de dossiers beter dienen opgemaakt te worden. 

Er zijn een aantal uitschieters met meer dan 900 euro subsidie.  

We merken ook dat er minder verenigingen zijn (3 zijn opgehouden te bestaan) waardoor de pot 
subsidies over minder verdeeld moet worden. 

Er wordt voorgesteld om bij de nieuwe legislatuur het subsidiereglement te herbekijken en waar 
nodig te finetunen. 

5. Cultuuraanbod 2018-2019 

Het aanbod wordt overlopen. Deze zal ook worden voorgesteld op 09/06 tijdens de try-out van 
Compagnie Cecilia, waarvoor de cultuurraad is uitgenodigd. 
Omdat er amper gebruik werd van gemaakt is er voor gekozen om de vrijetijdspas niet meer te 
introduceren. Verkoop van tickets start op maandag 18/06, voor iedereen, zowel online als 
telefonisch.  
De cultuurraad is enthousiast over het aanbod. Ze betreurt wel dat het niet voorzien is dat mensen 
van Middelkerke (of omgekeerd) naar de voorstellingen van Leffinge kunnen worden gebracht. 
De cultuurdienst licht toe dat het interessant kan zijn om een forum op te richten waarbij 
toeschouwers die wel mobiel zijn bekend maken dat dat bvb. nog plekken vrij hebben en bereid zijn 
de personen die niet mobiel zijn mee te nemen. De cultuurraad vindt dit een goed voorstel en zal 
hiervoor contact opnemen met de participatiedienst. 
 
De cultuurbrochure zal verschijnen op 9/06 en in de week erna verspreid worden naar zijn 
klantenbestand. 
Het aanbod zal ook online te raadplegen zijn op 11/06. 
 

 
6. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek 

Bibliotheek 

 We hebben een nieuwe collega in dienst. Emily Sabbe werkt halftijds bij ons, met een 
(momenteel) tijdelijk contract in afwezigheid van Karine Vandamme. Vanaf 16/5 werkt Patti 
Bauwens terug voltijds bij ons. De extra halftijdse betrekking, is eveneens in vervanging van 
Karine Vandamme. 

 We kunnen ook melden dat we heel tevreden zijn over het voorbije seizoen van “Luistervinken 
(XL)” en van “Het leven zoals het was”.  

 We hebben zelf niets verder vernomen in verband met het dossier bibliotheek Westende. 

Dienst erfgoed en musea 

Samen met de dienst cultuur en archiefdienst wordt er momenteel werk gemaakt van een beeldbank (in 
overkoepelende organisatie van Kusterfgoed). Eens deze op punt staat zal dit worden toegelicht aan de 
cultuurraad. 

 
7. Varia 

- De heemkring van De Haan organiseert op 18/05 een tentoonstelling in het Wielingencentrum 
over de geschiedenis van de reddingsdienst aan zee. 

- De cultuurraad merkt op dat er opnieuw een hobbybeurs wordt georganiseerd in de sporthal in 
Leffinge. Dit ondanks de mededeling van schepen Francine Duron aan kunstkring Mercurius dat 
het de bedoeling is dat de hobbybeurs elke jaar een andere locatie heeft. De kunst organiseert 
namelijk twee weken later een dergelijke hobby/kerstmarkt en ondervindt concurrentie van de 
gemeentelijke hobbybeurs. 

- Idee voor een volgende Algemene Vergadering: uiteenzetting over de nieuwe privacywet. 
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