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Cultuurraad, vergadering dd. 16 maart 2021.
Aanwezig:
Luc Baeye (deskundige), Mark Casteleyn (dansclub Varya), Isabelle Catteeuw (Vl@S – vervanger),
Norbert D’hiet (deskundige), Marc Deschuytter (deskundige), Peter Lanszweert (deskundige), Els
Maekelberg (deskundige), Tine Maes (harmonie), Marianne Martelé (deskundige), Karl
Vandermeersch (gezinsbond-voorzitter), Gudrun Roose (deskundige), Chris Santy (Davidsfonds).
Ineke Bruynooghe (cultuurfunctionaris), Peter Debusschere (archivaris, erfgoed deskundige), Claudia
Coudeville (schepen cultuur).
Verontschuldigd:
Riet Buysse (koor Con Amore), Yvette Deschacht (NEOS), Marcel Desmedt (studiekring Van
Maerlant).
Afwezig:
Roger De Brabander (deskundige), Christian Degryse (toneel De Drye Sweerden), Norbert
Demonie (Jabbeekse reuzengroep), Roger Deschacht (deskundige).

AGENDAPUNTEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Goedkeuring vorig verslag
Financiën Cultuurraad – aftekenen bankstand 2020
Wissel penningmeester – stemming kandidaat
Subsidiereglement moderniseren: werkgroep
Digitalisering artikels/boeken
Project Minnebo 2021 – 11 sept
Medaille van cultuurverdienste: werkgroep + reglement 1996
Varia / update:
a. PidT 2021
b. Advies over aanpassing grafmonument Constant Permeke (521168)
c. Jacob van Maerlant monument Snellegem
d. Advies vorige straatnamen
e. 11-juli comité als werkgroep onder cultuurraad
f. Openluchtoptreden Tango de Luna Roja
g. Optreden compagnie KRAK
h. Optreden Piet Swerts
i. Parochiecentrum Ten Dreve, beeld H Jozef en Jezus
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CONCREET:
1) Goedkeuring verslag cultuurraad
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en publicatie website.

2) Financiën cultuurraad
De situatie blijft ongewijzigd; KBC blijft bij hun standpunt.
Penningmeester heeft een overzicht gegeven van de rekeningen cultuurraad.
Op 31 december 2020: Kassa: 0€; Spaar 0,70€ en Business (spaar) 737,11€.
De bankstand moet afgetekend worden door de cultuurraad. Het overzicht werd verduidelijkt
met wanneer er een effectieve nieuwe rekening is geopend en er is vermeld dat het onderzoek
nog niet is afgesloten op 31 december 2020.
Af te tekenen document ligt ter ondertekening aan onthaal gemeentehuis Jabbeke en dit vanaf 17
maart 10u tot 2 april 16u.

3) Wissel penningmeester cultuurraad – wissel kandidaat
Els Maekelberg heeft zich als enige kandidaat gesteld. Ze wordt voorgesteld: deskundige in de
cultuurraad en boekhoudster als beroep.
Leden van cultuurraad worden gevraagd om digitaal te stemmen via enquête formulier: ja / nee /
onthouding. Te stemmen tot maandag 22 maart.

4) Subsidiereglement moderniseren: wie in werkgroep?
Werkgroep samen te stellen met voldoende vrijheid voor eigen inbreng.
Doel: actualiseren van het reglement met als doel minder werk voor verenigingen en vlugger te
berekenen voor subsidiecommissie.
Werkgroep: o.a. Voorzitter CR, Marcel Desmedt, Honoré Vandecasteele en Betty Verschaeve.
Voor de verdeling van dit jaar (werkjaar 2020-2021) moet er rekening gehouden worden met het
feit of er al dan niet activiteiten geweest zijn. Ondanks COVID hebben sommige meer
inspanningen geleverd: wandeltochten, webinars, activiteiten,…anderen konden geen activiteiten
organiseren (vb toneel, harmonie) owv de maatregelen.
Alle verenigingen die inspanningen doen rond cultuur, krijgen punten. De bedoeling is om de
verenigingen verder te blijven steunen en de beschikbare gelden te verdelen.
Voor dit jaar dient er een evenwicht gevonden te worden – verdeelsleutel van vorig jaar 2020
wordt volgens de cultuurraad best herzien.
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Er is een idee om projectsubsidies in voege te stellen – los van de werkingssubsidies. Op die
manier zouden we extra financiële steun kunnen geven aan verenigingen voor een specifiek
project (niet voor dagelijkse activiteiten).
Draft voorstel zal tegen de volgende vergadering CR voorbereid worden, zodat dit kan
voorgelegd worden aan het Schepencollege en naar Gemeenteraad.

5) Digitaliseren archief / boeken
Dit punt werd geen vooruitgang geboekt tov vorig overleg.
>> De vraag wordt gesteld door de cultuurraad aan de organisaties
1/ te horen waar zij mee bezig zijn,
2/ wat hun methodieken zijn
3/ tot een digitaal archief te komen dat door de bewoners geconsulteerd kan worden.
Opgelet: rekening te houden met auteursrechten / reproductie. Dit ligt anders dan bij
fotomateriaal (beeldenbank).
Opgelet: organisaties zijn bvb Studiekring Van Maerlant (heemkundige vereniging, voorzitter
Marcel Desmedt), vrijwillige Erfgoedcel (in O.C. Sarkoheem – drijvende kracht Marcel Desmedt),
MAAR er zijn ook individuelen zoals Luc Packo, André Van Eenoo, Ronny Maes (zij verzamelen
eveneens archivalia over de gemeente).
>> Vraag is er hiervoor een draagkrant onder deze organisaties/individuen?

6) Project Minnebo 2021- 11 sept 2021
Cultuurraad wenst de bekende Jabbeekse kunstenaar in de kijker te plaatsen.
Norbert D’hiet heeft contact met kunstenaar.
Zaterdag 11 september: lezing, academische zitting; met eventueel een kleine tentoonstelling.
Locatie: inkom/patio VCJabbeke (1 à 2 dagen max owv veiligsheidsredenen).
Voorstel om samen te werken met Brugge en Oostende: Minnebo vermoed dat het nu te laat is
om zulke groot project op te stellen met steden zoals Brugge en Oostende (en dus wegens
tijdsgebrek eenvoudiger om enkel Jabbeke te betrekken). Minnebo is weigerachtig om in de kerk
van Stalhille tentoon te stellen. Wat wel tot de mogelijkheid behoort, is om leden van Brugse en
Oostendse gemeentebestuur uit te nodigen voor de lezing/tentoonstelling (als de maatregelen
het toelaten).

3

7) Medaille van Cultuurverdienste
Moet nog concreet uitgewerkt worden, wel wens om iemand voor het jaar 2020 in de kijker te
plaatsen.
In het verleden werd dit uitgereikt volgens een reglement uit 1996 en toegepast nog steeds bij
laatste uitreiking in 2010 (hierbij toegevoegd als bijlage). De kandidaturen dienden via een oproep
naar verenigingen en inwoners om iemand voor te dragen.
Momenteel als aanzet wordt er gevraagd aan de leden van CR om kandidaten voor te stellen bij
volgend overleg. Wie, wat gedaan, argumentatie. Graag mailen naar voorzitter.

8) Varia / update
A. PidT 2021: Update: gedichten geselecteerd; kerk van Zerkegem als expositieruimte; het
parcours wordt verder uitgewerkt. Geen openingsactiviteit, wel een sluitingsactiviteit
(selectie gedichten die voorgedragen worden door Bart Cafmeyer). Geen muzikale
optredens in de kerk (eventueel wel muziek).
B. Advies over aanpassing grafmonument Constant Permeke (521168): Momenteel
geen feedback. Er zal een voorstel voor een infobord over Constant Permeke opgemaakt
worden i.s.m. MuZee en Kristof Janssens.
C. Jacob van Maerlant monument Snellegem: cortenstaal infobord (dat de gemetste
versie zal vervangen). Update tekst naar juiste historische correctheid. Het paard “Oscar”
blijft staan; info mbt de kunstenaar Fernand Bonny zal duidelijker aangebracht worden. Op de
hoek van de Bosweg komt een digitaal infobord. De beplanting en begroeïng in dit perk zal
ook aangepakt worden.
Locatie monument: huidige locatie – zelfde perk – gealigneerd met bord “Kasteelbossen”.
Opmerking/ter info: Er is een geschiedkundige discussie. Dit monument staat er owv theorie
van EH Notredaeme (pastoor Snellegem 1944-1962) en dit is volgens enkelen achterhaald. Er
is weinig met zekerheid geweten over van Maerlant. Enkel dat hij in Damme begraven is, is
zeker. Verblijfplaatsen zijn niet met zekerheid: er is ook een theorie dat hij in regio Voorne
en Nederland zou gewoond hebben.
D. Advies vorige straatnamen
Ter info: verkaveling Monnikenveld met advies Vanhaveskerkestraat werd goedgekeurd in GR
maar met opmerking: liefst vrouwennaam en geen adel.
E. 11-juli comité als werkgroep onder cultuurraad
In gemeenteraad (maart 2021) werd dit voorgelegd en goedgekeurd. Gemeente steunt dit
initiatief door recht op kermissubsidies (2700€) maar int de subsidie van Vlaamse
Gemeenschap (ca1080€). Bijkomende subsidiemogelijkheden zijn eventueel mogelijk, bv
wijksubsidies of subsidies vanuit de overheid afhankelijk van de activiteit die georganiseerd
wordt (bv optreden BV). De werkgroep zal fungeren onder de CR en de 1ste activiteit zal
doorgaan in de periode van 11/07/2022.
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F. Openluchtoptreden Tango de la Luna Roja op 29/05: gaat door vóór het VTC
Jabbeke (muziek en poëzie). Optreden is gratis mits inschrijving maar het is moeilijk te
zeggen of het event zal kunnen doorgaan.
G. Optreden compagnie KRAK op 2/05: pastorietuin Zerkegem, idem als vorig punt, gratis
mits inschrijving. Familievoorstelling voor jong en oud. Aangeboden door de gemeente.
H. Optreden Piet Swerts op 20/11: staat nog steeds ingepland, maar kan eveneens in
gedrang komen door COVID.
I.

Parochiecentrum Ten Dreve: zal gesloopt worden. Aan de ingang staat een H Jozefbeeld
met Jezus – beton, slechte staat; kan hiermee iets gedaan worden? Deze vraag zal aan
federatie (pastoor Bart) en Marcel/Erfgoedcel gesteld worden.

Volgende vergadering:
Dinsdag 11 mei, 20u (Teams-overleg)
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BIJLAGE 1: Reglement Medaille voor Cultuurverdienste_1996
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