
 
 

 
 

 

 
 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 

CULTUURBELEID 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  
Oude Brouwerij, Sint-Martens-Latem 

21 februari 2019 (21.30 uur) 
 

Aanwezig:   Martine Vanhoucke, Gert Buelens, Ward Claeyssens, Kris Dellaert, Karine  

    De Wasch, Lola di Vito, Roger Lahaut, Vera Lambersy, Sabine Pauwaert,  

    Ann Schollaert, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele en Didier Verriest;  

Sophie Desmet (cultuurfunctionaris) 

 

Verontschuldigd:  Chris De Clercq en Brigitte Pattyn  

 
1. Functieverdeling binnen de GRC 

- Voorzitter Martine Vanhoucke dankt haar voorganger Bart Vandesompele en alle bestuursleden uit 

de vorige legislatuur. Ze kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuursploeg.  

- De volgende taakomschrijvingen worden besproken. 

  * Dagelijks bestuur: Ward Claeyssens, Chris De Clercq/Eddy Vaernewyck, Kris Dellaert,  

     Ann Schollaert, Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke en Didier Verriest 

     (Eddy Vaernewyck wil zijn deelname aan het dagelijks bestuur overlaten aan Chris  

     De Clercq. Aangezien die laatste niet aanwezig is op de vergadering, zal de voorzitter eerst  

     met hem overleggen.) 

  * Website: Karine De Wasch en Sabine Pauwaert 

  * Brugfunctie naar het onderwijs: Sabine Pauwaert 

  * POLS: Eddy Vaernewyck en cultuurfunctionaris Sohie Desmet 

  * EuroArt: Lola di Vito 

 

De nieuwe samenstelling van de GRC zal kenbaar worden gemaakt via onze website, Facebook en in 

Dorpsmagazine.  

 

 

2. Aanduiding vertegenwoordiger binnen de Gecoro 

Het gemeentebestuur vraagt de GRC overleg te plegen met Erfgoed Deurle zodat we tegen 01/03/2019 

gemeenschappelijke kandidaten kunnen voordragen: hetzij één effectief en één plaatsvervangend lid 

(hierbij rekening houdend met het genderevenwicht), hetzij een man en een vrouw voor effectief lid, 

en een man en een vrouw voor plaatsvervangend lid.   



Ward Claeyssens geeft te kennen zijn mandaat binnen de Gecoro na twee legislaturen niet meer op te 

nemen. De vergadering stelt Gert Buelens voor als effectief lid en Ann Schollaert als plaatsvervanger; 

dit wordt nog verder besproken met Erfgoed Deurle (voorzitter Marc Roos), dat de heer Piet Moerman 

als effectief lid en Ann Schollaert als plaatsvervanger voorstelt.   

 

 

3. Vergaderingen: werking en data 

- Voor elke vergadering zullen de schepen van Cultuur en de cultuurfunctionaris worden uitgenodigd. 

Net zoals in het verleden staat het de GRC evenwel vrij agendapunten in besloten zitting (zonder de 

aanwezigheid van de schepen) te bespreken; dat zal telkens duidelijk in de agenda van de 

vergadering worden vermeld.    

- De eerstvolgende bestuursvergadering zal via Doodle worden belegd.  

 

Ward Claeyssens 

Secretaris GRC ad interim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


