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Cultuurraad, vergadering dd. 28 september 2020
Aanwezig:
Luc Baeye (deskundige), Riet Buysse (koor Con Amore), Mark Casteleyn (dansclub Varya), Norbert
D’Hiet (deskundige), Roger De Brabander (deskundige), Christian Degryse (toneel De Drye
Sweerden), Norbert Demonie (Jabbeekse reuzengroep), Yvette Deschacht (NEOS), Roger Deschacht
(deskundige), Marcel Desmedt (studiekring Van Maerlant), Peter Lanszweert (deskundige), Els
Maekelberg (deskundige), Marianne Martele (deskundige), Karl Vandermeersch (gezinsbond), Marc
Deschuytter (deskundige), Gudrun Roose (deskundige). Chris Santy (DF), Ineke Bruynooghe
(cultuurfunctionaris), Claudia Coudeville (schepen cultuur), Peter Debusschere (archivaris, erfgoed
deskundige).

Verontschuldigd:
Patrick Anthone (deskundige), Isabelle Catteeu (Vlas - vervangen), Liliane Covemaeker (dansclub Varya
- vervangen), Tine Maes (harmonie Jabbeke), Marie Van der Poorten (vervangen), Anne Peggy Truyen
(bibliothecaris).

Afwezig:

AGENDAPUNTEN:
1.
2.
3.
4.

Bespreking van subsidieformulieren - impact COVID.
Erkenning twee nieuwe verenigingen (als bijlage de aanvragen).
Overgenomen van overleg februari: toelichting werking cultuurraad.
Aanzet opstellen reglement cultuurprijzen (als bijlage een eerste ontwerp
en wat er gevonden werd uit archief in 2003).
5. Oprichting werkgroep straatnaamgeving.
6. Update Kunstacademie Jabbeke-Varsenare.
7. Update concert Piet Swerts en Ataneres Ensemble (14.11)
8. Project familie Franchoo (als bijlage eerste ontwerp van Norbert D’Hiet uit te breiden naar familie).
9. Toelichting project Constant Permeke 2022 - 2027.
10. Varia
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CONCREET:
1. Bespreking van subsidieformulieren - impact COVID.
Niet alle dossiers zijn reeds binnen en konden dus uitgerekend worden. Ontbrekende dossiers
(ten opzicht van vorig jaar): Buurtwerking Oudenburgweg, Femma Zerkegem (stopt einde
2020), Gezinsbond Jabbeke (zal indienen), Samana Snellegem (zal indienen), Samana Zerkegem,
St Vedastuskoor Zerkegem.
Invloed van COVID: sommige verenigingen hebben dezelfde punten behaald, anderen absoluut
niet. Mits er sinds maart 2020 weinig kon plaatsvinden, werd er beslist om het gemiddelde van
de vier vorige jaren te nemen en dit uit te keren aan de socio-culturele verenigingen die een
aanvraag hebben ingediend. Wordt voorgelegd aan de subsidiecommissie in november.
De cultuurraad is zich bewust dat waarschijnlijk dit subsidiejaar (1.9.2020 tot 31.8.2021) meer
impact zal hebben naar puntenverdeling volgend jaar. Zo stelde de toneelvereniging dat ze dit
jaar geen voorstelling en dus geen punten zullen kunnen indienen. Als dit berekend wordt, zal
er op gepaste wijze beslist worden hoe de subsidiebedragen te verdelen.
Er zal nog een oproep gedaan worden om kosten in te dienen gedaan ten gevolge van coronamaatregelen en dit volgens het relanceplan van de gemeente.

2. Erkenning twee nieuwe verenigingen (als bijlage de aanvragen).
Er wordt verwezen naar: Reglement subsidiëring van socio-culturele en culturele verenigingen
– ref I/SEC/2014/276790.

2.1. The Country Club Arizona:
Advies van de cultuurraad aan het schepencollege is om deze vereniging zoals voorgelegd met
de huidige statuten niet goed te keuren.
Er zijn twee erkenningsvoorwaarden waaraan niet wordt voldaan:
Artikel 3.1.4. “opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst – of handelsoogmerken”. In de
statuten staat er: “art1. …. De bestuursleden hebben het recht van bepaalde opbrengsten
einde van boekjaar maximum 1200€ te verdelen onder de bestuurders…..”
Artikel 3.2.3. voorleggen van “bewijs van burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke
ongevallen voor de leden”. In de statuten staat er in art 3. “…. Iedere deelname gebeurd op
eigen vrijwillige basis ieder lid wordt verondersteld verzekert te zijn tegen derden, via
burgerlijke aansprakelijkheid”. Hiermee voldoet en zal de vereniging niet voldoen aan het
voorleggen van gevraagd bewijsstuk.
Verder wordt er gewezen op het feit dat wapendracht is toegelaten (art 6). Hierbij eventueel
meer uitleg over de Belgische wapenwet.
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2.2. Café Cultuur Jabbeke:
Advies van de cultuurraad aan het schepencollege is om deze vereniging zoals voorgelegd te
erkennen mits voorwaarde om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke
ongevallen voor de leden af te sluiten van zodra er een activiteit plaatsvindt. (cf artikel 3.2.3).

Beide adviezen zullen aldus voorgelegd worden aan het schepencollege van 19/10.

3. Overgenomen van overleg februari: toelichting werking cultuurraad.
In de cultuurraad is er een bestuur van 8 personen die de agenda bepaald van het volgend
overleg en waar de dossiers reeds besproken worden. Deze personen zijn: Karl
Vandermeersch, Marianne Martelé, Yvette Deschacht, Riet Buysse, Norbert D’Hiet, Luc
Baeye, Roger De Brabander en Marcel Desmedt.
Iedere 6 à 8 weken wordt de volledige cultuurraad samengeroepen om alles te bespreken.

4. Aanzet opstellen reglement cultuurprijzen (als bijlage een eerste ontwerp
en wat er gevonden werd uit archief in 2003).
Opmerkingen:
Indeling van de categorieën: ene is zeer groot en veel kandidaten in Jabbeke terwijl andere
categorieën veel minder vertegenwoordigers hebben; poëten kunnen bijvoorbeeld in twee
categorieën ondergebracht worden. Architectuur komt niet aanbod.
Toevoegen van beeldmateriaal (foto’s, tekeningen….)
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5. Oprichting werkgroep straatnaamgeving.
In februari was er reeds het voorstel om een “Werkgroep straatnaamgeving” op te richten.
Dit wordt door iedereen nog gunstig beoordeeld. Doelstelling is tijdens deze werkgroep ten
gronde de naamgeving te bespreken en voor te stellen. De voorgestelde straatnamen worden
samen met de agendapunten minstens één week voor de cultuurraad verstuurd aan de leden.
Voorlopig is er nog geen lid van het dagelijks bestuur aangeduid om deze commissie voor te
zitten; dit wordt verder bekeken door het bestuur en op de volgende vergadering
bekendgemaakt. Zie in dat verband ook art. 25 van het huishoudelijk reglement van de CR:

Artikel 25 :
De afdelingen per materie, studiecommissies en de werkgroepen worden opgericht door het bestuur.
De afdelingen hebben een algemene opdracht. De studiecommissies bereiden bepaalde onderwerpen
voor ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. De werkgroepen kunnen belast worden met de
praktische uitvoering van beslissingen of met het organiseren van activiteiten.
Hun werkzaamheden worden steeds geleid door een lid van het bestuur.
Naast de AV kunnen ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van de CR, deel uitmaken van deze
groepen.
Afdelingen, commissies en werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen maar moeten steeds hun
voorstellen en ontworpen adviezen voorleggen aan het bestuur en/of AV.

Vanuit de cultuurraad is er momenteel één lid van de algemene vergadering die zich reeds
kandidaat stelt voor deze nieuwe straatnamencommissie, met name Marc Deschuytter
(onafhankelijke deskundige).
Er wordt een korte kennisgeving t.a.v. CBS Jabbeke geven m.b.t. de oprichting van deze nieuwe
werkgroep in de schoot van de Cultuurraad, en dit opdat het gemeentebestuur en de diensten
BEV. en ROL. op de hoogte zouden worden gebracht van de (licht) aangepaste werkwijze tot
het adviseren van straatnamen.
Kort nadien zal er nog een open oproep (via www.jabbeke.be) gebeuren ter attentie van de
inwoners van Jabbeke om zich kandidaat te stellen voor deze werkgroep, en dit speciaal gericht
naar mensen (M/V/X) met een hart voor lokale geschiedenis en erfgoed.

Dit punt wordt vervolgd tijdens volgende overleg van de Cultuurraad.
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6. Update Kunstacademie Jabbeke-Varsenare.
De Kunstacademie Jabbeke heeft twee afdelingen:
Jabbeke: tekenfilm in VC Jabbeke, muziek in VBS Klimtoren, woord Permekeschool
Varsenare: tekenen in SPC Varsenare, muziek en woord in VBS De Wassenaard

Er kan nog ingeschreven worden tot 30 september.
Op volgende cultuurraad kan hierover concrete cijfers voorgelegd worden indien gewenst.
Harmonie blijft zelf ook nog muzieklessen inrichten naast deze.

7. Update concert Piet Swerts en Ataneres Ensemble (14.11)
Concert heeft ander concept op initiatief van Piet Swerts. Toevoegen van strijkersensemble
en meer diverse muziek. Concert kan doorgaan, mits naleven van nodige maatregelen – anno
vandaag maximum 130 personen in theaterzaal VC Jabbeke – eventueel twee concerten ipv
één. Ticketverkoop via online systeem gemeente Jabbeke (reservaties.jabbeke.be) en In&Uit
Brugge.

8. Project familie Franchoo (als bijlage eerste ontwerp van Norbert D’Hiet uit te breiden naar familie).
De familie wordt ingelicht dat er een eventueel initiatief wordt opgezet en of er medewerking
zou kunnen zijn.
Opgelet naar locatie toe: vanaf vermoedelijk april 2021 worden de werkzaamheden aan VSP
Varsenare gestart, hiermee zal theaterzaal nog kunnen maar is dit dan nog een ideale locatie
om tentoon te stellen?
Verder moet er dan een uitgewerkt plan met financiën opgemaakt worden.
9. Toelichting project Constant Permeke 2022 – 2027.
MuZee (Permekemuseum) sluit op 8 november 2020 en gaat terug open lente 2022.
Ze wensen samen met de gemeente een mooi cultureel jaar ervan te maken (2022) met allerlei
activiteiten gericht op Permeke.
Gemeente wenst zich te profileren als Permekegemeente (samen met Oostende en
Antwerpen). En steunt dit project. Het museum denkt ook verder na en wenst op de kar te
springen van “Vlaamsemeesters.be” om Constant Permeke terug in de kijker te zetten in 2027
(75jaar overlijden). Dit zou een algemeen project worden waarbij lokale economie, toerisme,
socio culturele verenigingen en andere lokale ideeën kunnen bij betrokken worden.
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10. Varia
10.1. Gintergazet wordt gepromoot onder de leden cultuurraad, gratis in de bus.

10.2. Voort uit debat erkenning verenigingen: Vraag naar verzekering vanuit de verenigingen,
wat kan de gemeente doen? Verschil tussen feitelijke verenigingen en vzw. Wat heeft de
gemeente reeds? Wat met buurtwerking?

10.3. Hoogbouw in Varsenare: kan cultuurraad een bezwaarschrift indienen voor zulke
projecten? Niet voor de huidige maar in de toekomst? Er wordt attent gemaakt dat we geen
Erfgoedcommissie of – raad hebben in de gemeente. Er wordt opgemerkt als er gedacht wordt
om cultuurprijzen terug in voege te brengen om dan ook aan de andere kant te werken. Ter
info: tegenwoordig worden er veel meer adviezen gevraagd alvorens te kunnen bouwen. Het
beleid van onroerend erfgoed zal in toekomst meer naar de gemeenten gaan

10.4. Er werd phising gepleegd op de spaarrekening van de Cultuurraad. Dit werd behandeld
door de politie, voorgelegd aan schepencollege en hopelijk kan er iets teruggevorderd worden.

Volgende vergadering:
30 november 2020 om 20u, VC Jabbeke

6

