
 
 

Algemene Vergadering (AV) 
22 oktober 2020, 20u 

Sint-Martinuskerk, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem 
************************ 

Aanwezig  
A. Stemgerechtigden 

▪ Afgevaardigden  
Lea Careel (Latems Creatief), Ann De Beir (Latemse Koren Super Flumina), Karine De 
Wasch (Fotoclub Latem 73), Freddy Heyman (K.N.V. 11 November), Roger Lahaut 
(Davidsfonds), Sabine Pauwaert (LukiArt vzw), Erika Pauwels (vzw De Schone Lier (Arte 
Vocale), Linda Rouges (Ferm Deurle-Latem), Regine Rouseu (Markant Latem-Deurle), 
Jan Van den Heede (vzw Christlijk Erfgoed Deurle), Gisela Vansteenkiste (De 
Poëziekamer), Sylvie Verstraeten (NOVA) 

Stemformulier voorafgaand ingediend: Freddy Bijn (Latemse Kunstkring), Suzy De Wulf 
(Brede Visie op Cultuur vzw) 

▪ Vervangers 
Bart Colpaert (Erfgoed Deurle), Jo De Bruyne (Harmonieorkest Sint-Martens-Latem), 
Hubert Gillis (Pasar Latem-Deurle), Nicole Reynaert (Confrérie Sint-Christoffel), Riet 
Scheerder (11.11.11), Antoine van de Putte (Gezinsbond Deurle-Latem), Frans Van den 
Broek (Amnesty International LG61, Leiestreek), Guido Van Hevel (Samana), Johan Van 
Twembeke (Heemkring Scheldeveld) 

▪ Deskundigen  
Gert Buelens, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Bart Vandesompele, Martine 
Vanhoucke, Didier Verriest 

Stemformulier voorafgaand ingediend: Eddy Vaernewyck 

Volmacht: Lola di Vito 

B. Waarnemers  
Nicolas Bosschem (gemeenteraadslid), Filip Christiaens (gemeenteraadslid), Serge 
Clément (Latemse Senioren Adviesraad), Inge Cnudde, Ides De Vos, Barbara Lannoy 
(schepen), Jan Milh (Cum Gaudio), Bea Roos (gemeenteraadslid), Karlijn Sileghem, Rigo 
Van de Voorde (schepen), Kristof Vanden Berghe (gemeenteraadslid), Pieter 
Vanderheyden (schepen), Veerle Yperman 

Verontschuldigd 
▪ Afgevaardigden 

Ward Claeyssens (Harmonieorkest Sint-Martens-Latem), Carine Clauwaert (Pasar 
Latem-Deurle), Patrick De Baere (Van Himbeecksvrienden duivenbond), Eric De 



 
 

Lombaerde (Andante Favore), Pascale De Meulemeester (Den Laetemschen 
Vriendenkring), Stefaan De Vos (Spellenclub Latem), Marijke Huvenne (Amnesty 
International ledengroep 61, Gent-Leiestreek), Pierre Leroy (11.11.11), Marc Roos 
(Confrérie Sint-Christoffel), Jacky van den Bossche (Gezinsbond Deurle-Latem), 
Angeline Van Oost (Samana), Carlos Vermeiren (Heemkring Scheldeveld), Regina 
Willemijns (Kantklos ’t Fransientje) 

▪ Vervangers 
Delphine Colle (Spellenclub Latem), Hans De Reese (Van Himbeecksvrienden 
duivenbond), Mevrouw De Volder (Kantklos ’t Fransientje), Ivan Honoré (Andante 
Favore), Inge Temmerman (Spellenclub Latem), Wilfried Vancampenhoudt (Den 
Laetemschen Vriendenkring) 

▪ Deskundigen 
Brigitte Pattyn  

 

Waarnemers die niet mochten participeren wegens max. aantal van 40 personen bereikt 
(coronamaatregel) 
Herman Diricks, Jolien Verroeye (Cultuurregio Leie Schelde) 

 

 
1. Opening van de vergadering 

Voorzitter Martine Vanhoucke opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is 
verheugd dat zoveel vertegenwoordigers en waarnemers deelnemen aan de vergadering, in die mate 
dat twee waarnemers moesten teleurgesteld worden omdat de maximum-capaciteit van de zaal 
bereikt was. Ze dankt ook het lokaal bestuur voor het mee mogelijk maken van het gebruik van de Sint-
Martinuskerk voor dit soort evenement (en de Sint-Aldegondiskerk voor gelijkaardige). Ze roept op tot 
het verder toelaten van cultuurbijeenkomsten en toont een gedeelte van het filmpje “Zie ze zingen uit 
de ramen van een Gents stadspaleis” ter illustratie van hoe gezamenlijke cultuurbeleving coronaproof 
kan georganiseerd worden en hoe warm die beleving kan zijn. 

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan stemmen, met gewone meerderheid: van de 
stemgerechtigde leden of hun vervangers (totaal: 37) zijn er 27 aanwezig en werden er 4 stemmen 
hetzij vooraf ingediend, hetzij per volmacht verleend. 31 voldoet aan de vereiste helft plus één. 
 
 

2. Rol en samenstelling GRC 

Via een Powerpoint-presentatie (zie https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/) 
licht de voorzitter de rol van de GRC als lokaal adviesorgaan toe. De Cultuurraad bestaat bij Vlaams 

https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/


 
 

decreet en is de overkoepelende, politiek onafhankelijke adviesraad die alle cultuurverenigingen in 
Latem en Deurle vertegenwoordigt bij het lokaal bestuur. Zijn belangrijkste opdracht bestaat erin 
adviezen over cultuurmateries te verlenen, op aanvraag en op eigen initiatief (waarover een 
afsprakennota met het College van burgemeester en schepenen (CBS) bestaat), input te geven in het 
gemeentelijk meerjarenplan voor wat betreft lokaal cultuurbeleid en dat plan op te volgen, de 
belangen van de verenigingen te verdedigen, en activiteiten van cultuurparticipatie, -creatie en -
spreiding te stimuleren en te organiseren, zonder daarbij te interfereren met de initiatieven van de 
verenigingen. De cultuurcafés zijn een voorbeeld van zo’n activiteit. De GRC is ook afgevaardigd, in een 
gezamenlijke kandidatuur met Erfgoed Deurle, in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO): Piet Moerman is effectief lid (via Erfgoed Deurle); Ann Schollaert vervanger (via 
GRC), maar door haar ontslag uit de GRC is die positie nu oningevuld. 

De GRC bestaat uit 

1. een Algemene Vergadering, die samengesteld is uit stemgerechtigde vertegenwoordigers van de 
lokale cultuurverenigingen en deskundigen (cf. supra; zij kunnen geen lid zijn van gemeenteraad 
of CBS) en die ook open staat voor niet-stemgerechtigde waarnemers; 

2. een Raad van Bestuur (RvB), verkozen door de AV; 

3. een Dagelijks Bestuur (DB), verkozen door de RvB. 

De GRC wordt elke 6 jaar opnieuw samengesteld, in het zog van de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de 
samenstelling van elk van de organen (AV, RvB en DB) wordt erop toegezien, conform art. 304 van het 
decreet lokaal bestuur, dat niet meer dan 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht is. AV en RvB voldoen 
hieraan, met het ontslag van Ann Schollaert voldoet het DB niet langer hieraan: de RvB zal dit 
corrigeren bij de verkiezing van een nieuw lid in het DB.  
 
Enkele mededelingen m.b.t. lidmaatschap van de AV: 

1. Na een mislukte poging om Toneelvereniging Vrank en Vroom opnieuw tot leven te brengen, stopt 
de vereniging haar activiteiten. Vrank en Vroom, gesticht in 1935, rust in vrede in het Archief- en 
Documentatiecentrum, waaraan Etienne Verhaegen de documentatie van de laatste 40 jaar (zijn 
verblijf bij Vrank en Vroom) bezorgd heeft, waarvoor warme dank. 

2. Organisaties/verenigingen die na een doorlichting van het CBS van hun affiliatie met een 
adviesraad, niet meer onder de GRC ressorteren (in samenspraak met de 
organisaties/verenigingen): Bosbehoud, Bridgeclub, Feestcomité’s Latem en Deurle, Ic Jeune mi 
daarin, Latem Troef, Landelijke Gilde Latem, LOB, Natuurpunt, Schaakclub, Vief, Wijkcomité Hoog-
Latem. 

3. Een aanvraag van ‘Nestnomad – Your moving art hub’ voor lidmaatschap werd voorlopig niet 
goedgekeurd (nog niet voldoende lang activiteiten ontplooid in de gemeente); dit is opnieuw te 
bekijken na een jaar. 

4. Een aanvraag van de beleggingsclub ‘Wijze Wolven’ voor lidmaatschap werd niet goedgekeurd. 

5. Het overzicht van de (socio)culturele verenigingen op de gemeentelijke website dient nog 
aangepast te worden. 

  



 
 

 
3. Werking 2019 

De voorzitter geeft een overzicht van het werkjaar 2019. Aan te stippen vallen o.m. het updaten van 
de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota, goedgekeurd in de gemeenteraad van 
16/09/2019; medewerking aan de werkgroep Trage wegen (naamgeving); aan de 11-juliviering; aan de 
Koepel van verenigingen; aan de AV van euroArt (Europese federatie van kunstenaarskolonies); aan 
de voorbereiding en uitreiking van de Lieven Duvoselprijs voor muziek (29/09/2019); aan de 
voorbereiding en uitreiking van de Binusprijs (1/12/2019); en de organisatie van cultuurcafés:  

• 25/08/2019: Over Latemse kunst en Latemse kunstenaars (Sophie Martens, Wim De Prez en 
Michel Flamme); 

• 15/12/2019: Hoe technologie kunst kan inspireren en omgekeerd? (Annelies Geenen, Stef Van 
Bellingen, Tom Dekyvere). 

De voorzitter presenteert ook een uitgebreid overzicht van de adviezen van de GRC in 17 dossiers, 
samen met het besluit van het lokaal bestuur. Met uitzondering van de dossiers ‘Meander 
kamermuziekfestival’, ‘Lidmaatschap Nestnomad’ en ‘1e reactie Masterplan sportinfrastructuur’ die 
per e-mail werden behandeld, zijn alle andere adviezen te lezen op de website van de GRC. 

In 2019 begon de GRC het jaar met een batig saldo van 3.393,76 euro; het jaar werd afgesloten met 
een batig saldo van 1.812,24 euro. Grootste uitgave was de eigen financiering van de deelname van 
een GRC-vertegenwoordiger aan de jaarlijkse vergadering van euroArt (1.274,79 euro). 
 

4. Inblik in werking 2020 en vooruitblik toekomst 

• Voorzitter en ondervoorzitter herbevestigen het plan om alle verenigingen die nu onder de GRC 
ressorteren een persoonlijk bezoek te brengen, eens de omstandigheden dat toelaten. 

• Een cultuurcafé “Zo helpt poëzie” moest uitgesteld worden; een ander “Betekenis van en passie 
voor acteren” is gepland voor 20/12/2020, indien mogelijk. 

• De GRC nam deel aan de voorbereiding van de Karel van de Woestijneprijs voor poëzie, waarvan de 
uitreiking uitgesteld is tot 2021. 

• Plannen voor de toekomst omvatten o.m. een poëziemuur of -route; opnieuw toneel in Latem; 
cultuur dichter bij de jeugd brengen; forum hedendaagse kunstenaars (1ste brainstorm vond plaats 
eind oktober); meehelpen Sint-Martens-Latem beter te profileren in euroArt (initiatief reeds 
genomen hierrond door Schepen Lannoy, die hierover kort rapporteert: Sint-Martens-Latem komt 
nu voor in de Wikipediarubriek ‘Kunstenaarskolonie’; er werd een pagina over Sint-Martens-Latem 
voorzien op de euroArt-website; de culturele activiteiten van Sint-Martens-Latem zijn opgenomen 
in het jaarrapport 2019 van euroArt; een eigen pagina per kunstenaar op de website van euroArt 
waar Schepen Lannoy voor gepleit heeft op de online jaarvergadering drie weken terug). 

• De GRC heeft ook concrete plannen voor samenwerkingen: informeel ontmoetingsmoment voor 
alle adviesraadsleden (er werd hiervoor reeds een werkgroep geïnstalleerd); lezing Arne Quinze 
i.s.m. Mina-raad; samenwerking met MDD (kennismaking met Antony Hudek); Cultuurregio Leie-
Schelde. 



 
 

 
5. Toelichting nieuw subsidiereglement en reglement jubileumtoelage 

De verantwoordelijke gemeente-ambtenaar, Veerle Yperman, presenteert aan de hand van een 
diavoorstelling (zie https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/) het nieuwe 
subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en het reglement jubileumtoelage, die volledig 
op de gemeentelijke website te consulteren vallen. 
 
 

6. Verkiezing twee nieuwe leden in de Raad van Bestuur en verkiezing nieuwe ondervoorzitter 

Door het ontslag van twee leden uit de Raad van Bestuur ontstonden twee vacatures. Drie 
kandidaturen werden ontvangen, één een spontane kandidaatstelling van eind vorig jaar, twee andere 
in reactie op een oproep via de elektronische nieuwsbrief van de gemeente, de GRC Facebookpagina 
en op de GRC-website. De drie kandidaten, in alfabetische volgorde, zijn Inge Cnudde, Ides De Vos en 
Karlijn Sileghem. Stemgerechtigden worden verzocht 3 punten als hoogste score te hanteren, 1 punt 
als laagste. Resultaten: 

➢ Inge Cnudde: 52 
➢ Ides De Vos: 60 
➢ Karlijn Sileghem: 75 

Bijgevolg zijn Karlijn Sileghem en Ides De Vos verkozen; Inge Cnudde wordt reservekandidaat. 

Roger Lahaut nam na vele jaren trouwe dienst, ontslag als penningmeester. In de vorige vergadering 
van de RvB stelde Kris Dellaert, huidig ondervoorzitter, zich kandidaat om deze rol over te nemen. 
Bijgevolg dient een nieuwe ondervoorzitter onder de leden van de RvB verkozen te worden door de 
AV. Slechts één kandidaat diende zich hiervoor aan: Didier Verriest. Hij wordt verkozen met 29 ja-
stemmen, 1 neen, 1 onthouding. 
 

7. Cultuurnieuws uit de gemeente 

De voorzitter gaat kort verder in op de culturele activiteiten van het lokaal bestuur in 2019, waar de 
Cultuurraad al dan niet bij betrokken was, zoals de visienota cultuurbeleid als deel van het 
meerjarenplan, de aanzet tot een structurele samenwerking met MDD, de Lieven Duvoselprijs voor 
muziek, de Binusprijs, de betrokkenheid bij de oprichting van de Cultuurregio Leie Schelde en de 
schenking van het portret van Evariest De Sloovere. Daarnaast stipt ze nog aan: de expositie Albijn Van 
den Abeele (in samenwerking met Heemkring Scheldeveld, met catalogus i.s.m. de Latemse Kunstkring 
(LKK)) en “60 jaar LKK en 50 jaar Heemkring Scheldeveld”; de expositie ‘How to paint water, De Leie – 
stroom van inspiratie’ in Gevaert-Minne en Latemse Kluis; het Reveil op het kerkhof van Deurle, i.s.m. 
De Poëziekamer; de inhuldiging Trage Wegen; de restauratie van “Moeder Aarde”; de restauratie van 
kunstenaarsgraven; de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur en Heemkring 
Scheldeveld m.b.t. de werking van het Gemeentelijk Documentatie-en Archiefcentrum (DAC).  

Er volgt ook een inblik op de culturele activiteiten van het lokaal bestuur in 2020, al dan niet in 
samenwerking met de Cultuurraad, zoals het structureel overleg met alle voorzitters/ondervoorzitters 
van de adviesraden; de Karel van de Woestijneprijs voor poëzie; de realisaties n.a.v. de samenwerking 

https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/
https://www.sint-martens-latem.be/bestuur-en-beleid/reglementen/premies-en-toelagen/subsidi%C3%ABring-plaatselijk-sociaal-cultureel-werk


 
 

met MDD waaronder een interview met de nieuwe directeur Antony Hudek in Dorpsmagazine, het 
openstellen van de ‘Wunderkammer residence’ als studiecentrum en de 7e Biënnale voor de 
Schilderkunst waar ook het museum Gust De Smet (1866 bezoekers) en de crypte (1383 bezoekers) bij 
betrokken waren, afgerond met een gratis finissage voor de inwoners van Sint-Martens-Latem; de 
tentoonstelling van een unieke interpretatie van het Lam Gods van de hand van de lokale kunstenares 
Françoise De la Croix in de Sint-Martinuskerk; de expo ‘Gideon Kiefer’ in het museum Gevaert-Minne 
(2713 bezoekers), de update van de Vrijetijdswijzer, de realisaties in het kader van euroArt (zie punt 
4). 

Tenslotte worden de toekomstige culturele projecten van het lokaal bestuur aangehaald: 

- de nieuwe bibliotheek’; 

- deelname aan de expo ‘Kunstenaarsdorpen in Europa’ in ’s-Hertogenbosch in 2021, waarvoor 
7 werken van de 1e Latemse groep in bruikleen worden gevraagd.  

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 
 

Gert Buelens 

Vervanger Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

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

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


