
Raad voor Cultuurbeleid – Algemene Vergadering - verslag 

Maandag 27 januari 2020  
Start : 19.10 - einde : 21.30 

Aanwezig: Christiane Bailleul, Etienne Becuwe, Arlette Bordaen, Frank De Clercq, Erna Delancker, Patrick Dusart, Janine Jacquemyn, Anne-Marie Maes, Marie-Thérèse 
Meulebrouck, Rik Stekelorum, Agnes Verwaest, schepen Stéphanie Anseeuw, Nele Bouquillon (secretaris) 

Verontschuldigd: Luc Blancquart, Muriel De Gyns, René Decorte, Tonia Haan, Mia Hauspie, Jan Hollevoet, Greta Leye, Bie Loones, Alain Milh, Karine Plaetevoet, Willy 
Plaetevoet, Nancy Rombouts, Nancy Soetaert 

Afwezig: Christiane Berloo, Yves De Heyn, Jurrie Delporte, Bernadette Dernissen, Jan Dieusaert, , An Krikilion, Peter Lasat, Alfred Penel, Serge Scheid, Johan Termote, Jean-
Pierre Thery, Jan Van den Broucke, Ortaire Vande Genachte, Guido Vanherberghen 

 
Nr  Samenvatting Actie-gevolg Uitvoering 

1. Welkom De voorzitter heet iedereen welkom op de algemene 
vergadering. 

 

 Voorzitter 

2. Goedkeuring vorig verslag Het verslag van de algemene vergadering van 25/11/19 
wordt goedgekeurd 

 

Verslag goedgekeurd  

3. Verdiepte vragenlijst – 
Traject Adviesraden 

De brainstorm op 07/12 jl. bracht heel wat interessante 
toekomstideeën op tafel voor de adviesraden. 

Op basis van de input kreeg de cultuurraad een verdiepte 
vragenlijst. Deze wordt op de vergadering besproken. 
 
Ook werd gevraagd om de zelf-evaluatie individueel in te 
vullen. 

 

  

4. Adviesaanvraag m.b.t. 
subsidiedossiers socio-
culturele verenigingen 

(2018-2019) 

De dienst Cultuur & Erfgoed kende punten toe aan de 
verenigingen die een dossier indienden. Dat waren er dit 
jaar 38. 

De berekeningswijze wordt kort toegelicht. Het totale 
bedrag van €24.000 wordt als volgt verdeeld : 

Overzichtslijst in bijlage bij dit verslag. 
 
 

Voor meer details over de subsidies : 

https://www.koksijde.be/subsidiereglement-
socio-culturele-verenigingen 
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- 10% basissubsidie : vast bedrag dat elke 
vereniging die een dossier ingediend heeft, 
krijgt. Dit jaar is dit €63,15. 

- 60% werkingssubsidie : dit bedrag wordt 
toegekend op basis van de activiteiten die de 
verenigingen organiseerden. 
Er worden geen punten verdiend door lid te zijn 

van of aanwezig te zijn op vergaderingen van de 
Cultuurraad. 

- 30% projectsubsidie : is voor een project die 
een uitzonderlijke of experimentele activiteit is, 

die een meerwaarde betekent voor de 
vereniging en/of de Koksijdse gemeenschap. 

Er worden 4 projectsubsidies uitbetaald : Orgelkring 
Koksijde krijgt €1.950, Davidsfonds Doornpanne 
€1.770, Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s) Koksijde 
€1.255 en Familiekunde Vlaanderen regio Westkust 
krijgt €1.100. 

 

5. Adviesverlening m.b.t. 
aankoop kunstwerk van 

Jenny Reynaert 

Dit punt werd op de vorige vergadering reeds 
besproken. 

Aangepast ontwerp wordt nu voorgelegd. 

Het kunstwerk “Gasten” zal bestaan uit een 
beeldengroep van 3 figuren. Er wordt nog even 
gediscussieerd over de kijkrichting van deze figuren. 

Unaniem goedgekeurd 
 

 

Er wordt besloten om de keuze aan de 
kunstenares te laten. 

 

6. Gemeentelijk 
tentoonstellingsprogramma 
2020 

Het voorlopige tentoonstellingsprogramma wordt 
voorgesteld aan de hand van een powerpoint. 

Deze programmatie is nog voorlopig omdat nog niet 
iedereen bevestigd heeft. Er kunnen nog aanpassingen 
volgen. 

Keunekapel: 

- 27/03 – 19/04 
Eddy van Koeveringe – Lieve 
Vandemoortele  
(schilderkunst – keramiek) 

- 26/06 – 12/07 

11 juli comité 
Pallieterke 
 
 

 



- 17/07 – 09/08 
Christine Lauwers – Herman 
Rombaut 
(Beelhouwkunst – Schilderkunst) 

- 14/08 – 06/09 
Erna Mouton – Joost Vanpoucke 
(Schilderkunst/grafiek – 

beeldhouwkunst) 
- 23/10 – 15/11 

Margot De Beys – Chloë Van 
Eeghem 

(fotografie – vilt) 
- 18/12 – 03/01 

Dunekluze (nog niet bevestigd) 

 

Welnis 

- 04/04 – 19/04 
Jan Dieusaert – Carla Jans 
(beeldhouwkunst – tekenkunst) 

- 04/07 – 26/07 

Jean-Pierre De cuyper 
(schilderkunst) 

- 08/08 – 30/08 
Marie Lechat 
(beeldende kunst) 

- 19/12 – 03/01 
Pieter Van der Aa 

(fotografie) 

 

Ster der Zee  

- 11/07 – 02/08 
Willy Baeyens (nog niet bevestigd) 
(schilderkunst) 

- 15/08 – 06/09 
Karen Oger 
(beeldende kunst) 

 



Rozenkrans 

- 04/07 – 26/07 
Jenny Reynaert 
(Beeldhouwkunst) 

 

Kunstencentrum Ten Bogaerde 

- 04/04 – 27/09 

DACH i.s.m. S.M.A.K. Gent 
- 24/10 – 03/01 

najaarstentoonstelling 
 

7. Varia - Datum volgende vergadering : 12/03 om 19u 

 
 
 
 
 

- Erna vraagt naar meer uitleg over de 
vissersboot Moed en Vertrouwen nadat ze 

gehoord had over een stemming. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Data erfgoeddag : 25 – 26 april 
- Datum bunkerdag : 7 juni 

 

Indien er agendapunten of bepaalde zaken 

zijn die je wil besproken zien op de 
volgende vergadering, geef dit dan zeker 
door. 

 
Tijdens de vergadering van 25/11 werd het 
nieuwe informatieplatform “iedereen mee” 
besproken. 

https://iedereenmee.koksijde.be  

Via dit platform kon iedereen 
suggesties/ideeën geven over wat er in de 
plaats van de vissersboot Moed en 
Vertrouwen geplaatst moet worden. 
Momenteel worden de verschillende ideeën 
verwerkt. 

Nogmaals een warme oproep om je te 
registreren op deze website. Je kan er 
steeds terecht met ideeën.  
Let wel, deze site is voor ideeën, meldingen 
van kapotte straatverlichting, losse tegels, 
en dergelijke meer kan je doen via 

https://www.koksijde.be/digitaal-loket 
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- Marie-Thérèse geeft financieel overzicht 
 

- Uitstap Van Eyck 

Zie bijlage 
 
op 29 februari gaat de cultuurraad op 
uitstap naar de tentoonstelling van Van 
Eyck in Gent. 
Afspraak op perron van Koksijde 

 


