
 
 

Verslag 17 september 2020 (19.30 uur) 

Vergadering in Centrum De Vierschaar (Deurle) 
************************ 

 

Aanwezig:   Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Karine De Wasch,  
    Roger Lahaut, Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Martine Vanhoucke en  
    Didier Verriest;  
    schepen van cultuur Barbara Lannoy (tot 20.30 uur) 
 

Verontschuldigd: Gert Buelens, Lola di Vito, Brigitte Pattyn, Ann Schollaert en  
    Bart Vandesompele; 
     cultuurfunctionaris Sophie Desmet 
 
 

1. Kennismaking met Antony Hudek 

De kennismaking van de GRC met Antony Hudek, de nieuwe directeur van Museum Dhondt-Dhaenens 
(MDD), wordt verplaatst naar november 2020.  
 

 

2. Bijkomende agendapunten 

Er zijn geen bijkomende agendapunten.  

 
 

3. Goedkeuring verslag 01/07/2020 

Het verslag van 01/07/2020 wordt goedgekeurd.  
 

Dit verslag vermeldt bij het agendapunt “Nieuws uit de gemeente” onder meer het volgende: “Freddy 
Bijn meldt ons dat de expo Kunstenaarsdorpen in Europa, die plaatsvindt in het museum Singer Laren 
(Nederland), wordt verplaatst naar september 2021. Hij geeft aan dat Sint-Martens-Latem er duidelijk 
aanwezig zal zijn naast de overige Europese kunstenaarskolonies.” Schepen van cultuur Barbara Lannoy 
geeft hierbij extra toelichting: de genoemde expo zal plaatsvinden in Het Noordbrabants Museum in  
’s-Hertogenbosch (Nederland) van 21/02/2021 tot juni 2021. Hiervoor worden er zeven werken van de 
eerste groep van Latem in bruikleen gevraagd. Dr. Piet Boyens is bij de selectie betrokken. 

 
 

4. Financiën: stand van zaken 

- Roger Lahaut wenst ontslag te nemen als penningmeester. De meerderheid van het GRC-bestuur 
benoemt Kris Dellaert – de enige kandidaat voor deze functie – tot penningmeester. We wensen Kris 
veel succes. Roger blijft bestuurslid, maar we willen hem nu alvast danken voor zijn jarenlange trouwe 



 
 

dienst en inbreng als penningmeester binnen de GRC.  
- Naar aanleiding van de copyrightinbreuk van 339,20 euro (zie de notulen van 01/07/2020, 
agendapunt 10.2) hebben de GRC en de Koepel de kosten gedeeld. De GRC heeft 170 euro aan de 
Koepel overgeschreven. 
- Status financiën op 17/09/2020: 1364,24 euro 
 

 

5. Tijdlijn 2020 

5.1 Cultuurcafé kermis Latem (23/08/2020) 
Dit Cultuurcafé werd geannuleerd wegens de maatregelen rond de COVID-19-pandemie.  
 
5.2 Cultuurcafé kerstdorp (20/12/2020) 
- Thema: “Betekenis van en passie voor acteren” (eventueel met videovoorstelling) 
- Centrale gast: Matthieu Sys 
- Voorstel andere gasten: Jeroen Van der Ven en mogelijk Wouter De Vriendt 
- Gezien de COVID-19-pandemie zal het kerstdorp niet doorgaan zoals we het vroeger kenden. Het 
college van burgemeester en schepenen (CBS) gaat na of kleinschalige initiatieven wel mogelijk zijn. 
Eventueel vormt de kerk van Deurle voor het Cultuurcafé een alternatief qua locatie. Schepen van 
cultuur Barbara Lannoy zal ons het maximaal toegelaten aantal aanwezigen in de kerk doorgeven. De 
GRC dient wel nog een aanvraag in te dienen bij het CBS en de kerkfabriek.  
- Verder moeten we op zoek naar een geluidsinstallatie.  
- Martine checkt bij Bart voor de verdere organisatie.  
 
5.3 Visienota m.b.t. cultuurbeleid in Sint-Martens-Latem 
De GRC is nog steeds bereid om de visienota te helpen schrijven. 
 
5.4 Forum voor Levende Kunstenaars 
- De tweede werkgroepvergadering vond plaats op 26/08/2020. De bestuursleden hebben het verslag 
ontvangen. 
- Een beperkte brainstormavond met de initiatiefnemers staat eind oktober 2020 gepland. De 
kunstenaars die eerder hun interesse geuit hebben (Henriette Colle, Sophie Martens, Wim Deprez en 
Michel Flamme), hebben bevestigd aanwezig te zijn. Ook het project “Latemse school 2.0” van Tom De 
Graeve kan hierbij betrokken worden.  
- De GRC wenst de sturing van het project te behouden.  
- Zodra er een concreet plan is, kunnen we nagaan welke rol de gemeente mogelijk kan spelen.  
 
5.5 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 
- De uitreiking van de prijs op 12/09/2020 (17.30 uur) in de raadzaal kon niet doorgaan ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie.  
- Het CBS stelt voor – na overleg met onder meer prof. dr. Yves T’Sjoen – de uitreiking van de prijs uit 
te stellen tot januari 2021, en dat op een hybride event. Het CBS hoopt dat op die manier alle 
genomineerden aanwezig zullen kunnen zijn: fysiek of via videostream. De GRC gaat hiermee akkoord. 



 
 

- De naam van de publieksprijs is bekend. Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat het draagvlak 
voor die prijs momenteel vooral vanuit Nederland komt en vindt dat het event lokaal beter gepromoot 
moet worden. De GRC meent evenwel dat de prijs zijn internationale bekendheid moet blijven 
behouden. Voorgesteld wordt beide bedenkingen ook mee te geven binnen het Forum voor Levende 
Kunstenaars.  
- De GRC stelt opnieuw de vraag aan de schepen van cultuur of een stukje tekst van de winnaar op een 
publieke plaats in de gemeente (zoals een buitenmuur van de raadzaal) aangebracht kan worden. Dat 
fragment kan dan elke drie jaar worden gewijzigd. Een alternatief is alle winnaars te “vereeuwigen” op 
een poëziemuur. Beide ideeën zullen worden besproken in de werkgroep.   
- De poëzieprijs voor de jeugd leverde bitter weinig reacties op en werd daarom voor deze keer 
geannuleerd.  
 
5.6 Subsidiereglement 
- De vergadering van 13/08/2020 is niet doorgegaan en wordt uitgesteld. De streefdatum van 
12/10/2020 blijft behouden. 
- De gemeente zal het reglement nog op enkele details wijzigen. Die laatste versie zal aan de GRC 
worden bezorgd.  
 
5.7 Algemene vergadering 
- De algemene vergadering (AV) is gepland op 22/10/2020 in de raadzaal, maar de finale locatie is 
afhankelijk van de evolutie van de pandemie. De schepen van cultuur gaat na of we bijvoorbeeld 
gebruik kunnen maken van de kerk van Deurle. Een alternatief is Museum Dhondt-Dhaenens; Martine 
neemt contact op met de directeur.  
- Aangezien Roger Lahaut de fakkel als penningmeester wenst door te geven aan Kris Dellaert, stelt die 
laatste zijn ondervoorzitterschap vacant. Een nieuwe ondervoorzitter moet worden gekozen tijdens de 
algemene vergadering op 22/10/2020. Kandidaten kunnen zich melden tegen 15/10/020.  
- Onze oproep voor de AV werd niet opgenomen in Dorpsmagazine.  
- Ann Schollaert heeft ontslag genomen uit de GRC, waardoor er twee nieuwe kandidaten voor de 
raad van bestuur verkozen kunnen worden. Uit een korte brainstorm blijkt dat de aanwezige 
bestuursleden een tekort ervaren aan een afgevaardigde uit het verenigingsleven met een 
socioculturele interesse. Martine zal in samenspraak met de GRC een profiel voor de twee nieuwe 
bestuursleden schrijven. De finale oproep zal worden gepubliceerd via de elektronische nieuwsbrief 
van de gemeente, onze Facebook-pagina en onze website. Kandidaten kunnen zich melden tegen 
15/10/2020.  
 
 

6. Tijdlijn 2021 

We kregen melding dat de Cultuurregio Leie-Schelde zijn medewerking zal verlenen aan het Meander 
Festival. Het stelt voor hiervan een intergemeentelijk initiatief te maken, op schaal van elke gemeente. 
De GRC en het CBS zullen op de hoogte worden gebracht van de verdere gesprekken.      
 
 



 
 

7. Cultuurprijzen: brainstorm 

- De GRC stelt vast dat de werkdruk elk jaar hoog is en we steeds uit dezelfde vijver moeten vissen. 
Voorgesteld wordt daarom wat ademruimte te creëren door een jaar een “rustpauze” in te lassen 
zodat we cycli van vijf jaar (het extra jaar inbegrepen) verkrijgen.  
- Indien men ervoor kiest de prijzen wel met dezelfde frequentie als nu te laten plaatsvinden, moet 
voldoende personeel worden voorzien om de werklast te verlichten.  
- De GRC zal ter advies enkele scenario’s aan het gemeentebestuur voorleggen.  

 
 

8. GRC-website 

- De website werd recent geüpdatet, waarvoor dank aan Sabine.  
- Eventuele verdere opmerkingen mogen altijd doorgespeeld worden aan Martine of Sabine. 

 
 

9. Privacyverklaring 

Wordt vervolgd.  
 
 

10. EuroArt 

De gemeente neemt dit jaar geen deel aan de kleinschaliger editie van EuroArt op 02/10 en 
03/10/2020. Als corona het toelaat, zal Lola wel participeren. De GRC betaalt haar inschrijvingsgeld 
van 65 euro.   
 
 

11. Adviezen 

Enkele adviezen van de GRC verdienen nog verdere opvolging.  
 
11.1 Site Cnops 
Schepen Emile Verschueren heeft laten weten dat dit project wegens COVID-19 vertraging heeft 
opgelopen. Veel opmerkingen van de GRC zouden inmiddels geïntegreerd zijn.  
 
11.2 Lidmaatschap en ondersteuning IPA Leiestreek 
Op 26/03/2020 heeft de GRC de aanvraag tot lidmaatschap van IPA Leiestreek negatief geadviseerd, 
maar wel met de insteek aan die vereniging de gemeentelijke infrastructuur gratis ter beschikking te 
stellen. Op basis van het bestaande reglement heeft het CBS beslist dat dat laatste evenwel niet 
mogelijk is. Momenteel werkt het CBS aan een nieuw reglement “Infrastructuur”; de opmerkingen uit 
het advies van de GRC zullen in die context worden besproken. 

 

 
  



 
 

12. Gecoro 

De GRC is er niet van op de hoogte of de geplande vergadering van 02/07/2020 is doorgegaan.    
 
 

13. Nieuws uit de gemeente (schepen Barbara Lannoy) 

- Schepen van cultuur Barbara Lannoy dankt alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de Biënnale, 
die een succes was. Zo heeft Museum Gust De Smet ruim 1000 inwoners mogen verwelkomen. Ze 
maakt bekend dat voor de finissage op zondag 18/10/2020 een parcours zal worden gecreëerd langs 
Museum Dhondt-Dhaenens (performance), Museum Gust De Smet en tot slot Museum Gevaert-
Minne (de overige locaties worden niet inbegrepen). Alle inwoners van Sint-Martens-Latem die de 
Biënnale nog niet hebben bezocht, zullen gestimuleerd worden alsnog een bezoek te brengen. 
Reserveren via slots van 15 personen is verplicht. In Museum Gevaert-Minne zal een drankje worden 
aangeboden. 
- In de kerk van Latem wordt ter gelegenheid van het Van Eyckjaar tot eind november 2020 een 
bijzondere, unieke interpretatie van Het Lam Gods van de hand van lokale kunstenares Françoise De la 
Croix tentoongesteld.  
- Op 01/10/2020 vindt een (informeel) infomoment plaats voor de buurtbewoners van Museum 
Dhondt-Dhaenens rond de geplande renovatiewerken.  
 
 

14. Volgende vergadering 

- Algemene vergadering: 22/10/2020 
- Bestuursvergadering: Martine stelt een Doodle op voor een vergadering tijdens de tweede of derde 
week van november 2020  
 
 

15. Rondvraag 

- Gevraagd wordt of de technologie die gebruikt zal worden tijdens het hybride event van de Karel Van 
de Woestijneprijs voor Poëzie, ook ter beschikking zal kunnen worden gesteld voor de gemeenteraden 
en aan verenigingen of andere organisaties. Uiteraard moet hierbij goed gewaakt worden over de 
geluidskwaliteit.  
- Op 23/06/2020 heeft de GRC een overleg met de andere adviesraden belegd om te reflecteren over 
de nieuwe bibliotheek. Naast vijf leden van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad waren ook 
vertegenwoordigers van de Milieuraad (MiNa), de Seniorenadviesraad (LSAR) en de Bibliotheekraad 
aanwezig. Bart Vandesompele heeft genotuleerd. Op basis hiervan zal Bernard Herbert, voorzitter van 
de Bibliotheekraad, een extra bestuursvergadering beleggen. 
 

Ward Claeyssens, secretaris GRC Sint-Martens-Latem 
 

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


