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Agenda
Rol van de Cultuurraad

Overzicht werking 2015/2016
◦ Ontslagen en benoemingen

◦ Financiële status

◦ Adviezen

◦ Cultuurcafés 2015/2016

◦ Subsidiereglement – voorstel tot wijziging

Vooruitblik op 2016/2017

Allerlei en vragenronde



Ontslagen en 
benoemingen 
Financiën



Rol van de Cultuurraad
Officieel adviesorgaan bij Vlaams decreet

Belangen van de verenigingen verdedigen

Cultuurparticipatie, -creatie en -spreiding stimuleren

Advies geven over cultuurmateries in de gemeente 
(op aanvraag of op eigen initiatief):

◦ het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en 
samenwerking tussen de socio-culturele organisaties en verenigingen; 

◦ het stimuleren van inspraak en het betrekken van de brede bevolking bij 
de uitbouw van het lokale cultuurbeleid;

◦ het bevorderen van deelname van de ruimere bevolking, met aandacht 
voor groepen in achterstandssituaties, aan het culturele leven.



Cultuurinitiatieven
Cultuurcafés – waarom?
◦ Cultuurraad taak = participatie, spreiding en creatie

◦ Cultureel actieve figuren naar Latem brengen

◦ 2 tot 3 keer per jaar, traditie sedert 2008 (24 edities)

Overzicht
◦ September 2015: Première Richard Minne 

◦ December 2015: Guy Pieters (+Koen Vanmechelen, Albert Haelemeersch)

◦ Februari 2016: Christine Bonheure en Tom Callebaut

◦ April 2016 : 3 brouwers vertellen over bier in Vlaanderen : Michel Moortgat, Jan Toye en 
Alain De Laet – Moderator Sven Gatz

◦ Augustus 2016: Karlijn Sileghem – Podiumkunsten in Vlaanderen (Hannelore Bedert, Joris 
Hessels, Vic De Wachter)

◦ December 2016 – 25ste editie !! : Dirk Brossé



Overzicht werking  2015/2016 (1)
Oprichten “dagelijks bestuur” in 2015 (sneller advies, proactiever)

Verder uitwerken - website www.cultuurraadlatem.be
◦ Activiteiten verenigingen (doorsturen naar ons)

◦ Platform voor cultuurbeleving in onze gemeente?

◦ Alle verslagen en adviezen staan op deze website

Sedert begin 2016 ook een Facebookpagina: cultuurnieuws/-weetjes uit de 
gemeente

Voorbereiding Duvosel prijs 2016 – nu zondag 25/9/2016 + advies hierover op 
7/9/2015

Overleg voorzitters adviesraden en Gemeente over een beter vorm van 
samenwerken – jaarlijkse samenkomst gepland

http://www.cultuurraadlatem.be/


Overzicht werking  2015/2016 (2)
Oprichting Beheersorgaan Gemeenschapscentrum in 2014

◦ Werking met bevoegde Schepen loopt stroef, nog verbeterpunten

Overeenkomst Cultuurraad en Latemse Kunstkring rond gemeenschappelijk 
advies over bepaalde aanvragen

Richard Minne-jaar (1965-2015) – september 2016
◦ Opening 5 juni 2015 – Gevaert Minne

◦ Tentoonstelling tot 18 oktober 2015

◦ Monoloog door Jan François (Carlos Alleene, regie Werther vd Sarren) –
◦ première Cultuurraad op zo 13/9/2015 (totaal 3 voorstellingen)

◦ Ook op 17/9 en 22/9

◦ Advies trekkingsrecht 2015 Cultuurraad voor deze expo 



Overzicht werking 2015/2016 (3)
Adviezen:

◦ Voorstel Carlos Alleene (2de zondag elke maand één uur cultuur op het dorp)

◦ Advies De Omarming (George Minne) – aankoop kunstwerken

◦ Advies Kiekens - aankoop kunstwerken

◦ Advies beelden Herman Van Nazareth – aankoop kunstwerken

◦ Advies beelden Cool & Schmidt

◦ Advies boeken en speelgoed

◦ Advies Hubert Malfait – aankoop

◦ Advies schrijfmarathon Amnesty International

◦ Advies Latemse Reus Heribert

◦ Advies Evarist de Buck – aankoop werken

◦ Advies Paul Grusenmeyer

◦ Advies Pedal – nieuwe vereniging met focus op erfgoed (Deurle)

◦ Budget 2017



Overzicht werking  2015/2016 (4)
Project Coming World Remember Me (verantwoordelijke in GRC Sabine 
Pauwaert)

Dossier Trage Wegen

Actief meewerken met de Koepel van verenigingen – éénmaal per jaar 
concert in Kerk Deurle (opbrengst gaat naar goed doel)

Bespreking en goedkeuring Jaarverslag en –werking Bibliotheek

Barbaixprijs fotografie, alles goed verlopen

Samenwerking met Seniorenraad – zoeken naar een gezamenlijk 
draagvlak

Samenwerking met Jeugdraad – afwachten tot er nieuwe voorzitter is

Actief meegeholpen op  11 juli viering



Subsidiereglement
voorstel tot wijziging
CONCLUSIES VAN DE WERKGROEP 



Op de planning in 2016/2017 (1)
Jaarlijkse evaluatie nieuw “algemeen gemeentelijk meerjarenplan” – luik 
cultuur

Prijs voor Cultuur Latem/Deurle 2016
◦ Jaar 2016, uitreiking, begin 2017, wellicht tijdens Bloemenmarkt

◦ Verdienstelijke inwoner ovv cultuurcreatie/-participatie/-educatie

◦ Jury en werkgroep wordt opgericht; reglement bijna klaar

Afwerken nieuw subsidiereglement ism gemeentebestuur en Schepen

Voorbereiding Karel Van de Woestijneprijs 2017
◦ Samenstellen jury

◦ Oproep tot deelname

◦ Uitreiking op 10 juni 2017 om 17u

Kerk Deurle: nieuwe invulling naast de liturgische invulling



Op de planning in 2016/2017 (2)
Project Latemse kunstenaars naar het bedrijfsleven brengen in de 
gemeente

Latemnaars Vertellen – ism Brede Visie op Cultuur:
◦ Inwoners van Deurle en Latem vertellen over hun beroep en hun passie voor 

kunst en cultuur

11 juli viering in 2017



Samenwerking POLS
Tweemaal per jaar vanaf nu:

◦ 26/11/2015 – vergadering in Deinze

Subsidiereglementen + cultuurprijzen

Organisatie “weken/dagen van…” om grotere events naar de regio te 
halen

Vorming vrijwilligers



Overzicht Triënnales Cultuur

Karel van de 
Woestijneprijs

(Poëzie)

2014

2017

Edgard
Barbaixprijs
(fotografie)

2015

2018

Lieven 
Duvoselprijs

(koren)

2016

2019



Samenstelling Cultuurraad 
2013/2018

Huidig bestuur
◦ Voorzitter: Bart Vandesompele
◦ Ondervoorzitter: Martine Vanhoucke
◦ Secretaris: Ann-Katia Schollaert
◦ Penningmeester: Roger Lahaut
◦ Leden: Ward Claeyssens, Christian Declercq, Guido 

Vanden Berghe (ontslagnemend), Eva Bal, Sabine 
Pauwaert, Lola di Vito, Gerd Buelens, Kris Dellaert, 
Chantal Matthys, Eddy Vaernewijck, Albert 
Haelemeersch

◦ 1 vacature



Hartelijk dank voor uw 
aanwezigheid !



Bijlage A



Subsidie-

reglement 

socio-culturele 

verenigingen

Dinsdag 13 september 2016



Voorbereiding nieuw 

subsidiereglement
 Nieuw reglement in de plaats van het reglement dat 

eind van de ‘70 werd opgesteld en nu nog steeds 
wordt toegepast

 Reglement is niet meer actueel

 Berekeningswijze complex

 Door weinig mensen nog gekend

 Doelstellingen nieuw reglement

 Eenvoudig voor de verenigingen en voor de 
gemeentelijke administratie

 Transparant

 In de lijn met het verleden (totaal bedrag voor alle 
verenigingen samen wordt zeker behouden)

 Zonder grote schokken jaar na jaar zodat 
verenigingen weten waar ze aan toe zijn.



Welke 

verenigingen?



Alle socio-culturele verenigingen uit Sint-

Martens-Latem

Met uitzondering van

 De sportverenigingen die onder het 

subsidiereglement ‘sportverenigingen’ vallen

 De jeugdverenigingen die onder het 

subsidiereglement ‘jeugdverenigingen’ vallen

 De feest- en kermiscomités

Momenteel 34 verenigingen, nu samen goed 

voor een gemeentelijke toelage van €15.800. 



3 groepen

 Kunst- en cultuurverenigingen (= verenigingen waar 
aan actieve kunstbeoefening of –creatie wordt 
gedaan)

 Socio-culturele verenigingen (= verenigingen die 
mensen samenbrengen)

 Seniorenverenigingen (= verenigingen waarin 
hoofdzakelijk senioren actief zijn)

Elke vereniging maakt kenbaar tot welke groep hij/zij 
wenst te behoren.

Verenigingen die liever onder het sport- of jeugd-
subsidiereglement willen vallen, kunnen dit ook kenbaar 
maken.



Subsidie-

criteria



Criteria om te subsidies vast te 

leggen?
1. Aantal leden (met bijkomend gewicht voor 

inwoners van de gemeente

2. Logistieke kosten

3. Communicatie: eigen 
communicatiekanalen en actief gebruik 
maken van de gemeentelijke 
communicatiekanalen

4. Lid zijn van een koepelorganisatie

5. Opstart vereniging/oprichting VZW-structuur

6. Aanwezigheid op de AV van de GRC of 
seniorenadviesraad



Criteria om de subsidies vast te 

leggen?
7.  Activiteiten

1. Vervolmaking

2. Activiteiten

1. Vergaderingen

2. Activiteiten voor de leden

3. Activiteiten voor iedereen (al dan niet samen met 
andere verenigingen

3. Producties

1. Vergaderingen

2. Repetities, ateliers

3. Uitvoeringen (al dan niet samen met andere 
verenigingen)

4. Andere

8. Bijzondere activiteiten
1. Activiteiten met een bovenlokale uitstraling

2. Activiteiten of producties bovenop de reguliere werking



Procedure



Procedure

 Dit is een eerste ontwerp, opgesteld door 
een werkgroep en gunstig geadviseerd 
door de Cultuurraad, Seniorenraad en 
Schepencollege

 Nu aftoetsen bij de verenigingen

 Testbestand invullen op basis van een 
afgesloten jaar (2015)

 Daarna definitief nieuw reglement 
opstellen en voorleggen aan de 
gemeenteraad (eind 2016 – begin 2017)

 Nieuw reglement laten ingaan per 
1/1/2018



Aftoetsingsmomenten –

invullen testbestand

 20 september 2016 van 18 tot 20u40

 26 september 2016 van 18 tot 20u40

 5 oktober 2016 van 18 tot 20u40

 11 oktober 2016 van 18 tot 20u40


