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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 

Vergadering 25/05/2016 

Aanwezig: Marianne Deschacht, Ilona Evrard, Els Bloes, José Vandecasteele, Linda La Fontijn, 
Charlotte Coudeville (voor verslag) 

Verontschuldigd: Rosette Beerten, Nadia Verplancke, Bart Bouton, Reginald Coene, Bart 
Vandekerckhove 

 

1. Goedkeuring verslag 
2. Opvolging adviezen en vragen 
3. Studiedag De Haan – 4 juni 2016 
4. Nieuwjaarsconcert – stand van zaken 
5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek 
6. Varia. 

 

 

1. Goedkeuring verslag  

De cultuurraad keurt het verslag d.d. 24/03/2016 goed. 

 

2. Opvolging adviezen en vragen 

De aankoop van het fotokunstwerk van Maxim Declercq is goedgekeurd. Maandag 30 mei wordt 
deze onthuld in de inkomhal van het oud gemeentehuis. De cultuurraad is vriendelijk uitgenodigd 
om deze bij te wonen om 12.00 uur. 

De cultuurraad vraagt naar een stand van zaken met betrekking tot de site van Westende: is er al 
duidelijkheid omtrent de infrastructuur  gemeenschapsruimte – bibliotheek - BKO? Charlotte zal 
dit nagaan. 

(Gebeld met dossierbeheerder. Er zou het plan zijn om het trefpunt Westende en het oud 
gemeentehuis (waar nu de BKO zit) te verkopen. Er zal dan in eerste instantie een plaats worden 
gezocht waar deze diensten tijdelijk gehuisvest kunnen zijn, vooraleer ene definitieve oplossing te 
vinden.) 

3. Studiedag De Haan – 4 juni 2016 

Het programma zit nagenoeg in elkaar. ’s Morgens per tram richting De Haan, met eerst een 
bezoek aan de parfumotheek en in de de namiddag een wandeling in de concessiewijk. 

Els stuurt de leden een mail met de praktische regelingen. 

4. Nieuwjaarsconcert – stand van zaken 

De contracten zijn gemaakt. Het koor Blush is geboekt. 

Tickets worden verkocht aan 10 euro per stuk. Het zijn genummerde plaatsen. In eerste instantie 
zullen de deelnemers in de tribune plaatsnemen, afhankelijk van de ticketverkoop kan er dan nog 
overwogen worden om tafeltjes en stoelen te plaatsen, in plaats van de tribune. 
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5. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek 

Cultuurdienst 

Tineke Wittebolle, educatief medewerker, zal de cultuurdienst verlaten vanaf 1 september. 

De cultuurdienst dient drie scenario’s uit te schrijven: full-time vervanging, part-time vervanging 
en geen vervanging. 

De seizoensbrochure is in opmaak en zou tegen ten laatste 10 juni ‘in de rekken’ moeten liggen. 

De werkingssubsidies van de verenigingen zijn berekend en staan op agenda van het college van 
31/05 ter goedkeuring. 

Bibliotheek 

Bericht van de bibliothecaris: 

Vanaf nu kunnen alle dagbladen waarvan we op de papieren versie geabonneerd zijn ook op de 

publiekspc’s geraadpleegd worden. Dit geldt ook al voor heel wat van onze tijdschriften. Dit is een 

mooie uitbreiding van de service. 

Verder kan ik ook nog melden dat het gezinsontbijt zaterdag laatstleden (ism de dienst 

opvoedingsondersteuning) ook weer een groot succes was. 

Omdat we daar nu ook al soms vragen over krijgen van onze lezers, kan het interessant zijn om 

te vermelden dat we ook dit jaar een bus zullen inleggen naar de boekenbeurs te Antwerpen 

(onder voorbehoud van goedkeuring door schepencollege). 

Dienst erfgoed-musea:  

Zomeractiviteiten: 

 Expo rond vis in Villa Les Zéphyrs, waarvoor de leden van de cultuurraad vriendelijk 
uitgenodigd zijn voor de opening op 10/06. Studenten exposeren er met foto’s van 
‘viskoppen’. 

 Kajakken in de polders, telkens op donderdag. 

 Opnieuw poppenkast in Kusthistories. 

 Erfgoed op dinsdag wordt opnieuw georganiseerd: gegidste wandelingen, voordracht, …  

 Er is opnieuw een strandbioscoop. 

Open monumentendag: er zijn momenteel onderhandelingen met Ter Strepe. 

 

6. Varia 

Op 12/10 vindt de Algemene Vergadering plaats. Het is een open vergadering. Ronny Van 
Troostenberghe heeft bevestigd dat hij als spreker aanwezig kan zijn. Het thema is 
‘verenigingsvlaggen’: ontstaan, inventaris van Middelkerke, …  

De vraag wordt gesteld of er in Middelkerke een kerkenplan is. Stijn Van Loock zal worden 
uitgenodigd om dit toe te lichten op de volgende cultuurraad. 

(Stijn Van Loock heeft ondertussen bevestigd.) 
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De leden gaan akkoord om Luc Annaert te contacteren met de melding dat hij steeds welkom is 
opnieuw lid te worden van de cultuurraad. 

De volgende cultuurraad vindt plaats op 07/09 om 19.30 uur in centrum De Branding. 


