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Verslag 3 juli 2019 – 20-22u 
Pastorie Deurle, Dorpsstraat 39, Deurle 

************************ 
 

Aanwezig: Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Karine De Wasch, Lola di Vito, Roger Lahaut, 
Vera Lambersy, Sabine Pauwaert, Ann Schollaert, Eddy Vaernewyck, Martine 
Vanhoucke, Didier Verriest 

Waarnemer: Sophie Desmet (cultuurfunctionaris) 
Verontschuldigd: Gert Buelens, Kris Dellaert, Brigitte Pattyn, Bart Vandesompele 

Barbara Lannoy (schepen van cultuur; waarnemer). 
 

1. Bijkomende agendapunten 

Lieven Duvoselprijs (zie Tijdslijn 2019). 
 
2. Goedkeuring verslag 16/05 

Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn wel nog een paar vragen en bedenkingen: 
- vraag bij punt 3, pagina 2: kan de badge voorzien worden tegen het Cultuurcafé in augustus? Sabine 

zal hiervoor zorgen. 
- bedenking bij punt 3, pagina 2: Martine bedankt Didier voor het nieuwe logo. Didier heeft 3 formaten 

voorzien. Hij stuurt de digitale versie naar alle leden en naar de gemeente voor gebruik.  
- bijlage ‘Ledenlijst met verdeling afgevaardigden verenigingen/deskundigen’: Bart Vandesompele is 

afgevaardigde van het Kermiscomité Latem. Martine zal de lijst aanpassen nadat de gemeente de lijst 
van verenigingen heeft gefinaliseerd. 

- Sabine vraagt wat er moet gebeuren met de (talrijke) oude teksten op de website. Ward stelt voor dat 
hij deze zal sorteren en aanpassen. In elk geval wachten we op de goedkeuring door de gemeente van 
alle gewijzigde documenten (statuten, huishoudelijk reglement, e.d.) alvorens te wijzigen/ 
verwijderen.  

 
3. Gecoro 

- Verslag 03 juni 2019: zie Word-document ‘Gecoro_03jun2019_korte briefing’ in bijlage.  
- Vanuit de oppositie werd een klacht m.b.t. de samenstelling ingediend bij de Provincie. 
- De vergaderingen gaan daardoor voorlopig ook niet meer door. 
- Probleem Hof Ter Laecke. Toelichting door Ann: het betreft een privé-dossier en wordt bijgevolg in 

alle discretie behandeld. Waarschijnlijk wordt bescherming aangevraagd in het RUP (= ruimtelijk 
uitvoeringsplan). We wachten het officieel verslag af.  
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4. Tijdslijn 2019 

 Cultuurcafés 2019  
i. 25/08: Wim Deprez, Michel Flamme, Sophie Martens  

- Ann meldt dat de kunstenaars verwittigd zijn en al samen gezeten hebben. Zij leveren zelf een 
tekst waarin ze zich voorstellen. 

- Bart maakt de flyer die we kunnen versturen via MailChimp. In de e-mail zullen we naar GDPR 
verwijzen en de mogelijkheid tot uitschrijven voorzien. 

- Quid beschikbaarheid adressenbestand van Bart? Volgens Martine heeft Katrien Dossche (F1 
plus), die de GRC al heeft ondersteund op vlak van IT, de e-mailadressen van de deelnemers 
aan vorige cultuurcafés reeds geïmporteerd in MailChimp. Vera zal dit navragen bij Katrien. 

- Klaarzetten zaal: iedereen kan helpen – afspraak 9u45 in de Raadzaal. 
- Kassa: 
 bemand door Kris en Roger; 
 bonnetjes (van gemeente) voorzien voor drankje op de kermis. 

- Inleiding: Bart. 
- Moderator: Fien Sabbe? 
- Sophie zal navraag doen voor 3 micro’s en podiumelementen. 
- Verschillende bestuursleden zorgen voor aangepast meubilair om een gezellige sfeer te creëren 

(o.a. 3 zeteltjes (Ann en Martine), een salontafeltje (Martine), plantjes, …). 

ii. 15/12: Robotica/Artificiële Intelligentie in de Muziek (tijdens Kerstdorp) 
- Bart coördineert. 
- Didier zal contact opnemen met Bart. 
- Martine zal aan Brigitte en Gert vragen om contact op te nemen met Bart. 

 Werkgroep Trage Wegen 
De werkgroep heeft alle trage wegen die nog geen naam hadden een naam gegeven. Het voorstel 
werd aan de gemeente bezorgd. 

 Lieven Duvoselprijs 
- Uitreiking op 29/9 om 15u. in de Sint-Martinuskerk. 
- Er is een werkvergadering geweest met de juryvoorzitter op 22/05/19. 
- Op 1/8 wordt het programma gefinaliseerd en wordt de timing voor de repetitie van de koren 

vastgelegd. 
- De piano is besteld. 
- De zondagmis van 29/9 moet doorgaan. Pas daarna kunnen de koren repeteren en kan de kerk 

klaargezet worden voor de  uitreiking  alle hulp is welkom vanaf 13 uur. 
- Karine zorgt voor de foto’s. 
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 Binus Cultuurprijs 
- De werkgroep kwam een eerste keer samen op 13/06/2019. Het reglement en het 

inschrijvingsformulier werden aangepast en moeten nog voorgelegd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen (CBS). 

- De oproep om kandidaten voor te dragen verschijnt in het Dorpsmagazine van 19/8. Bart zal pas 
op dat moment de oproep ook op de Facebook-pagina van de GRC zetten. 

- Het inschrijvingsformulier dient ingediend te worden bij Sophie vóór 08/09/2019. 
- De jury blijft anoniem en zal 10 kandidaten voor de longlist nomineren. Het publiek moet 

vervolgens op drie kandidaten van de longlist stemmen. Sophie gaat na of dit technisch mogelijk is. 
- De stemmen van de jury en van het publiek tellen elk voor 50%. De top drie lijsten worden 

vervolgens naast elkaar gelegd. Vanuit de shortlist kiest de jury de uiteindelijke winnaar. 
- Uitreiking: zondag 1 december om 10u30 in de Leiezaal. 
- Volgende bijeenkomst werkgroep: 9 september om 14u in het Sociaal Huis. De kandidaturen zullen 

overlopen worden en de longlist van 10 kandidaten zal vastgelegd worden. 
 

5. Tijdslijn 2020 

 20 voor 2020 
- Datum: WE 21/8-23-8: het CBS gaat akkoord. 
- Locatie: Raadzaal + crypte te gebruiken i.p.v. de artiestenzolder. 
- Receptie op 21/08 na de opening: door de gemeente betaald. 
- Een expositie van 20 werken lijkt voor het CBS zeer ambitieus. Het CBS stelt daarom voor om met 

minder kunstenaars in zee te gaan en te werken rond een thema, bijvoorbeeld “kermis” of “feest”, 
hetgeen toepasselijk is in het WE van Latem kermis. Het CBS laat echter de beslissing aan de GRC. 

- Het CBS beveelt sterk aan om een curator aan te stellen, bijvoorbeeld Dimitri Casteleyn, Oscar van 
den Boogaard, Fons Roggeman. 

- Suggesties van het CBS m.b.t. aangewezen kunstenaars: Michel Flamme, Marie-Paule 
Grusenmeyer, Wim de Prez. Het CBS laat echter de beslissing aan de GRC. 

- Het CBS gaat akkoord om een werk van Arne Quinze buiten te exposeren gedurende de 
tentoonstelling. Martine probeert een afspraak met Arne te maken, waar ook Sabine en eventueel 
Kris en Didier bij aanwezig zijn. De GRC moet voor de juiste locatie van het werk afstemmen met 
Masha. 

- Datum voor de volgende bijeenkomst van de werkgroep: zal door Kris bepaald worden. 
- Samenstelling jury: Martine vraagt aan de GRC-leden om dit geheim te houden. 

 Poëzieprijs 2020 
Nog te vroeg om een werkgroep op te starten. 
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 Cultuurcafés 2020 
Mogelijke praatgasten: 
- Matthieu Sys: Sabine zal hem contacteren; 
- Barbara Sarafian: voor het cultuurcafé in het kader van het kerstdorp (19/12/2020)? 
- Bart Vandesompele i.v.m. de filmfestivals in Gent, Oostende en Antwerpen; 
- Carlos Alleene i.v.m. het literair landschap in Vlaanderen (2021). 

 
6. Adviezen  

- Zie bijlage ‘Overzicht adviezen 2019 - commentaar in BV 3/7/2019’. 
- Bespreking aanvraag expo Marc De Boever: zie bijlage ‘Overzicht adviezen 2019 - commentaar in BV 

3/7/2019’. 
  
7. Nieuws uit de gemeente 

 Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) 
- Op te richten verband met de POLS-gemeenten, Zwalm en Kruisem (cultuurregio ‘Leie-Schelde’) 

voor de komende 6 jaar. 
- Het dossier moet ingediend worden vóór 1/10 om subsidies in het kader van het bovenlokaal 

cultuurdecreet te bekomen. 
- In de werkgroep zetelen cultuurfunctionarissen en bibliothecarissen van de gemeenten alsook de 

algemeen directeur van Sint-Martens-Latem. 
- De visietekst werd ter advies voorgelegd aan de GRC. 

 Zomertentoonstelling ‘How to paint water – de Leie stroom van inspiratie’ 
- Van 11/8 t.e.m. 13/10 in de Latemse Kluis en museum Gevaert-Minne. 
- Vernissage op 10/8 om 15.30 uur.  

 We Not Me 
- Project van Tom De Graeve en Inge Cnudde. Tom schildert voor oorlogskinderen van 1/9 t.e.m. 

15/10 aan de oevers van de Leie waar hij momenteel door geïnspireerd wordt.  
De opbrengst van alle werken die hij zal schilderen in zijn ‘Life Painting Atelier’, de viewbox die zal 
opgesteld worden naast het Tempelhof, gaan integraal naar het fonds voor oorlogskinderen, alsook 
de opbrengst van een paar bestaande werken. Dit fonds is nog in oprichting. 
Het gemeentebestuur vraagt transparantie en duidelijkheid rond het goede doel. Er zal een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. 
 Sophie zal de info m.b.t. het project aan de GRC-leden bezorgen. 
- De opbrengst van het eerst verkochte werk zal geschonken worden aan het LukiArtaanziekenhuis 

project. 
- De opbrengst uit een eerder project van Tom werd integraal geschonken aan de negende 

verdieping in het UZ Gent (de afdeling van kinderen met leukemie), die achteraf gerenoveerd werd. 
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- Zijn vader, GRABA’, eveneens kunstenaar en de mentor van Tom, hield zijn eerste expositie in 
Latem in 1976, in de toenmalige galerij Pieters. 

- Voor wijlen zijn vader organiseerde Tom in 2017 een ‘retrospectieve' in het casino in Knokke, 
waarbij hij eveneens gebruik maakte van een viewbox.  

 Toestand graven kerkhof Latem 
Er is schade aan enkele graven door onweer en overmacht. Monumentenwacht bracht een 
plaatsbezoek en adviseerde enkele graven te stutten alsook de brokstukken te verzamelen en tijdelijk 
op te bergen. 

 Restauratie graf Leon De Smet en Claire Versele in Deurle 
De restauratie werd gedeeltelijk afgerond door de firma Stefaan De Vlieger en mee opgevolgd door 
Erfgoed Deurle. De letters van het graf van Claire Versele worden gereconstrueerd. De sculpturen 
van beide graven worden ‘geschilderd’ zodat toekomstige schade door weersomstandigheden deels 
kan vermeden worden. 

 
8. Informatie in oktobernummer Dorpsmagazine 

- Deadline voor het indienen van het artikel: 23/09/2019. 
- Onderwerp: “Raad in de kijker”, waarbij de goedkeuring van de GRC-statuten en de officiële erkenning 

van de GRC door de gemeenteraad in de verf worden gezet. 
- Ward zorgt voor de tekst. Ook de groepsfoto zal dan gepubliceerd worden. 
- Sophie doet reeds navraag bij haar collega’s of dit artikel kan opgenomen worden. 
 
9. Status Financiën 

- Alle adviesraden hebben hun bijdrage voor het lijsttrekkersdebat van 2018 betaald. 
- Verslag van de penningmeester: 

Status op 16/05/2019 € 2.723,12 
Uitgaven Aankoop drank door Chris De Clercq: - € 264,33  

 Rekeningbijdrage V.D.K: - € 6,00 - € 270,33 
Inkomsten Gemeentelijke subsidie werking 2019 + € 500,00 +€ 500,00 

Nieuwe status op 03/07/2019 € 2.952,79 
 
10. Uitlenen kunstwerken aan lokale bedrijven 

Niet besproken; dit punt wordt op de agenda van de bestuursvergadering van 19/09 geplaatst. 
 
11. Volgende vergadering 

Donderdag 19/09 in de Oase om 20 uur. 
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12. Rondvraag 

- Het agendapunt ‘LOB-fotowedstrijd’ wordt verplaatst naar de bestuursvergadering van 19/09/19. 
Francesco Melis zal een korte toelichting geven. 

- Beëindigt de vereniging Vrank & Vroom haar activiteiten? Martine zal contact opnemen met de 
voorzitter. 

 
Bijlagen 

- Word document ‘Gecoro_03jun2019_korte briefing’ 
- Word document ‘Overzicht adviezen 2019 - commentaar in BV 3/7/2019’ 
 
 

Vera Lambersy 
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

 
 

********************** 
“Cultuur is het fundament van onze identiteit” 

********************** 


