
 
 

 
 

 

 

 

 

GRC SINT-MARTENS-LATEM 

 

ALGEMENE VERGADERING   

Oude Brouwerij, Sint-Martens-Latem 

6 december 2013 

Aanwezig: Bart Vandesompele (voorzitter GRC), André Berckmoes (Andante Favore),  

Ward Claeyssens (GRC en Harmonieorkest Sint-Martens-Latem), Serge Clement 

(Latemse Senioren Adviesraad), Christian De Clercq (GRC), Peter De Grieve 

(Vrank en Vroom), Frieda De Koninck (Amnesty International), Sophie Desmet 

(cultuurfunctionaris), Kris Dellaert (GRC), Karine De Wasch (Fotoclub Latem ’73), 

Roger Lahaut (GRC en Davidsfonds), Agnes Lannoo-Van Wanseele 

(burgemeester), Pierre Leroy (11.11.11 Latem-Deurle), Noël Librecht (Landelijke 

Gilde Deurle-Latem), Freya Malfait-De Clercq (Latemse Kunstkring),  

Sabine Pauwaert (GRC), Erna Rouan (Fotoclub Latem ’73),  

Linda Rouges (KVLV Deurle), Bea Roos (SAMEN), Annine Temmerman (KVLV 

Deurle), Guido Vanden Berghe (GRC en Davidsfonds), Kristof Vanden Berghe 

(schepen van Cultuur), Antoine Van de Putte (Gezinsbond), Martine Vanhoucke 

(GRC), Gisela Van Melkebeke-Vansteenkiste (Poëziekamer) en Marleen 

Vermassen (Latemse Senioren Adviesraad) 

 

Verontschuldigd: Eva Bal (GRC), Gert Buelens (GRC), , Lola di Vito (GRC), Tom Embo, Albert 

Haelemeersch (GRC), Catherine Hartman, Chantal Matthys (GRC), Paul Janssens, 

Ann Schollaert (GRC), Eddy Vaernewijck (GRC), Marleen Van Wassenhove,  

Pieter Van Bulck, Rigo Van de Voorde, Frederik Van Vlaenderen, Jacques Wuyts 

(KNV Elf November) 

 

1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuursleden van harte welkom.  

 

2. Werking GRC 

Via een Powerpoint-presentatie (zie de bijlage) licht de voorzitter de rol van de GRC als adviesorgaan 

toe en geeft hij een overzicht van het werkjaar 2012-2013. De Cultuurraad bestaat bij Vlaams decreet 

en is de overkoepelende adviesraad die alle cultuurverenigingen in Latem en Deurle 

vertegenwoordigt naar het College van Burgemeester en Schepenen. Zijn belangrijkste opdracht 

bestaat in het geven van adviezen, bespreken van de subsidies, klankbord voor de verenigingen en 

beleidsmakers, organisatie van activiteiten van cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Het 

Cultuurcafé is daarvan een voorbeeld. 

 

 

 



- De Cultuurcafés (met onder meer Jef Neve en Joke Schauvliege) zijn opnieuw een succes gebleken. 

Het eerstvolgende Cultuurcafé, waarop onder meer gouverneur Jan Briers te gast is, vindt plaats op 

zondag 15 december. Voor volgend jaar moeten we nog op zoek naar nieuwe interessante en 

bekende namen; alle ideeën zijn welkom. 

 

- De GRC beschikt over een website (www.cultuurraadlatem.be), die wordt beheerd door Sabine 

Pauwaert. Activiteiten van verenigingen kunnen ook worden opgenomen op de website van de GRC; 

teksten mogen worden gemaild naar Ward Claeyssens (wclaeyssens@telenet.be).  

 

3. Meerjarenplan Sint-Martens-Latem 2014-2019 

Schepen Kristof Vanden Berghe geeft uitgebreide toelichting bij het luik cultuur en vrije tijd van het 

Gemeentelijk Meerjarenplan voor de periode 2014-2019. Zie de bijlage. Dit Meerjarenplan wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 16 december 2013. 

 

 

4. Rondvraag 

Bea Roos 

Vraagt wat de toekomstplannen zijn rond de samenwerking van het Duitse kunstenaarsdorp Murnau 

met Sint-Martens-Latem. Ze zou het betreuren mocht de verbroedering stop worden gezet. Volgens 

schepen Kristof Vanden Berghe zal de samenwerking worden geëvalueerd en indien nodig worden 

herbekeken aangezien in het verleden weinig of geen concrete initiatieven in het kader van deze 

samenwerking tot stand zijn gekomen. 

 

Freya Malfait 

De gemeentelijke museale werking zal mee worden ondersteund door de Latemse Kunstkring.  

Het is onder meer de opzet ook in de tuin van het domein Gevaert-Minne tentoonstellingen te 

houden, vooral van beeldhouwkunst. De tuin wordt dan een ‘beeldhouwpark’. Er moet evenwel over 

worden nagedacht hoe we de ‘veiligheid’ van de beelden kunnen garanderen.  

 

Bea Roos 

Vraagt naar de stand van zaken van het beeld ‘Global Success Sharing’ van Sven ’t Jolle. In 2003 won 

de gemeente dit beeld naar aanleiding van de wedstrijd ‘Een thuis voor een beeld’. Het heeft een 

tijdlang een thuis gevonden op het domein Gevaert-Minne, maar is door vandalen beschadigd.  

De Provincie heeft zich geëngageerd het beeld daarna opnieuw een plek te geven op het domein 

Gevaert-Minne, en dat op een meer beschermde plaats.  

 

Marleen Vermassen 

Stelt voor dat kinderen nog meer worden gestimuleerd om de gemeentelijke musea te bezoeken. 

Klasbezoeken gebeuren nu al, maar blijken te weinig gestructureerd. Educatieve lespakketten zullen 

worden samengesteld; cultuurfunctionaris Sophie Desmet overweegt ook de introductie van 

‘kunstkoffers’.  

 

Sabine Pauwaert 

Stelt vast dat Sint-Martens-Latem nood heeft aan een kinderatelier, ofwel als filiaal van de Stedelijke 

Academie voor Schone Kunsten in Deinze, ofwel als aparte vereniging. Sabine gaat na hoe een 

kinderatelier in andere gemeenten wordt georganiseerd. 

 

Ward Claeyssens 

Vervangend secretaris 

http://www.cultuurraadlatem.be/
mailto:wclaeyssens@telenet.be

