
 GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID SINT-MARTENS-LATEM  

      Verslag vergadering van 22 januari 2015 

Aanwezig :  Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Eva Bal, Chantal Mathijs, Chris 
   Dellaert,Guido Vanden Berghe, Albert Haelemeersch, Christian De Clercq, 
   Eddy Vaernewijck, schepen Kristof Vanden Berghe, Roger Lahaut 
 
Verontschuldigd : Ann Schollaert, Sabine Pauwaert, Lola Di Vito, cultuurfunctionaris Sophie 
   Desmet, Ward Claeyssens, Gert Buelens 
 
1. Opmerking bij het verslag van de vorige vergadering  
Voor het kiezen van kunstenaars die wensen te exposeren in Sint-Martens-Latem wil  de GRC, voor 
een gefundeerd advies, beroep te doen op experts (o.a. Albert Haelemeersch)  maar zal niet zelf Piet 
Boyens contacteren. 
Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd. 
 
2. Afgeleverde adviezen 
2.1 Actie “Latem fietst” 
De GRC houdt zich ter beschikking om, samen met de Sportraad, een actie uit te werken die de 
culturele waarde van ons dorp onderstreept (vb. een zoektocht), maar tot nu toe hebben we geen 
reactie van de gemeente ontvangen. 
 
2.2 Groepstentoonstelling Onderbeke/Neyst/De Coninck 
Het dagelijks bestuur heeft een gunstig advies gegeven. Jonge kunstenaars moeten een kans krijgen. 
 
3. Cultuurcafés 
3.1    Cultuurcafé Ingrid Meyvaert van 14/12/2014 (Kerstmarkt) 
Zeer interessant, maar weinig publieke belangstelling. Slechts 33 betalenden. Dit café sluit af met een 
negatief saldo van € 33,14. 
Gezien het groot aantal activiteiten tijdens de Kerstmarkt zou er misschien moeten gekozen worden 
voor een meer gekend persoon. 
 
3.2   Cultuurcafés 2015 
- Voorjaar 2015 : thema ’14 – ’18 (acteurs uit musical en film “In Vlaamse Velden” ?) 
     Bart heeft reeds contact gehad met Dirk Brossé. Die is akkoord op voorwaarde dat 
      hij in België is. Bart gaat ook trachten Jo De Meyere te contacteren.  
- Najaar 2015 :     Tom Callebaut (interieurarchitect ; pionier in Vlaanderen op het vlak van  
       herbestemming van religieus erfgoed) + pater Herman. 
- De jeugdraad heeft gevraagd of het niet mogelijk is, de komende maanden, iets te organiseren in      
   samenwerking met de GRC. Bart neemt contact. 
 
 
 
 



4. Financiën : stand van zaken op 22/01/2015 
 Bank : € 1.699,32 
 Kassa : €    624.15 
  € 2.323,47 
 
5. Cultuurprijzen 
5.1 Barbaix-prijs voor fotografie met als thema “Smal l is Beautiful” 
Tot nu toe zijn er slechts 2 inzendingen binnen gekomen. De inzendingen (max. 5 per deelnemer) 
dienen uiterlijk tegen 15 februari aan het gemeentebestuur gestuurd te worden. 
Een vijfkoppige jury, waaronder Michiel Hendrickx, Chris Dellaert en Albert Koentges, beoordelen de 
inzendingen. Vanuit de GRC is Eva Bal kandidaat.  Er zal aan Sophie Desmet gevraagd worden om met 
Eva contact op te nemen. 
Er is aan de GRC gevraagd om te helpen bij de ophanging van de foto’s en tijdens de openingsuren op 
18-19/04 en 25-26/04. Er wordt aan Sophie Desmet gevraagd om een mail te sturen aan de leden 
van de GRC met de vraag wie kan helpen. 
 
5.2 Richard Minne 
Verschillende initiatieven zullen worden uitgewerkt : 

- Een tentoonstelling in het Museum Gevaert-Minne met foto’s en teksten (vanaf juni) 
- Een monoloog van Carlos Alleene, gebracht door Chris Saveur, in regie van Werther Van Der 

Sarren 
- Lezingen met Yves T’Sjoen en Els Van Damme 
- Een wandeling rond Minne 

 
6. Beheersorgaan Gemeenschapscentrum 
        - de vergadering,  eerst voorzien voor 25/11/14, heeft half december plaats gehad 
        - het bouwen van een polyvalente zaal is geen prioriteit meer. Men zal zich meer concentreren              
          op het gebruik van de kerk van Deurle om allerlei activiteiten te organiseren 
        - het systeem om via de gemeentelijke website een lokaal te reserveren loopt nog steeds mank. 
          De verenigingen moeten verplicht worden om van het systeem gebruik te maken. 
        - De akoestiek van onze zalen laat te wensen over. Ook de verduistering van het Centrum  
           Vierschaar stelt problemen. Hier zouden misschien zware gordijnen kunnen voorzien 
           worden. 
 
7. Nieuws uit de Gemeente 
7.1 Pols kreeg van de Vlaamse Regering een erkenning tot 2020, maar wel met een lager budget . 
7.2 Latems  Creatief organiseert een tentoonstelling in eigen lokaal (Kwakstraat) tijdens het weekend   
       van 13-14 juni 2015. Op 13 juni is er ook een kinderkunstatelier. 
7.3 Op 11 april 2015 is er de inhuldiging van een nieuw Leiepont aan het Tempelhof. Dit pont zal een 
       paar dagen per week functioneren. 
7.4 De Open Kerkendagen hebben plaats tijdens het weekend van 6-7juni 2015. 
7.5 Op 26 februari 2015, om 19u30, is er een bijeenkomst van de Cultuurraden van de regio  
       Leie/Schelde in het Museum van Deinze en de Leiestreek. De bedoeling is dat elke vereniging, 
       gedurende een tiental minuten, zijn werking uitlegt. Bart, Martine, Guido en Chris De Clercq 
       zullen aanwezig zijn. 



8. Optreden Johan Verminnen 
Op vrijdag 24 april 2015 is er een optreden van Johan Verminnen in de kerk van Deurle. 
Het programma begint om 20 uur met een optreden van Jim Cain, alias onze dorpsgenoot Michiel 
Vaernewijck.  Johan Verminnen zelf begint om 20u40.              
De GRC  engageert zich niet financieel  maar is wel akkoord om logistieke steun te verlenen.  
 
9. Jaarlijks etentje 
Afspraak op 27 maart 2015 in “La Promesse” in Sint-Martens-Latem (rechtover het gemeentehuis). 
De prijs van het menu bedraagt € 65,- maar de kassa legt € 10,- per persoon bij. In deze prijs is het 
bier of de wijn niet inbegrepen (ter plaatse te betalen). 
Inschrijven, per mail, bij Chris Declercq met vermelding vlees of vis voor het hoofdgerecht + betaling 
(vóór 15 maart) van € 55,- per persoon op rekeningnummer BE90 8910 5403 1232 van de GRC Sint- 
Martens-Latem. 
 
10. Rondvraag 
Guido Vanden Berghe herhaalt zijn vraag om grotere naamborden te plaatsen aan de verschillende 
Culturele Centra. 
 
        Volgende vergadering 
           donderdag 5 maart (20 uur) in het Sociaal Huis 
  
 
          Roger Lahaut 
                    Vervangend secretaris          


