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Verslag 26 november 2020 (19.30 uur) 
Vergadering via Zoom 

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

Aanwezig:  Gert Buelens, Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Ides De Vos,  

    Karine De Wasch, Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert, Karlijn Sileghem,  
    Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke en Didier Verriest 
 
 

Verontschuldigd:  Lola di Vito, Eddy Vaernewyck en Roger Lahaut;  
    schepen van Cultuur Barbara Lannoy; 
    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 januari 2021.  
 
 

2. Verwelkoming nieuwe bestuursleden 

- Martine verwelkomt de nieuw verkozen bestuursleden Karlijn Sileghem en Ides De Vos. Ze nodigt hen 
enerzijds uit om de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota met het lokaal bestuur 
te lezen, anderzijds om de GRC-website te bezoeken en hun bedenkingen door te geven. 
- Sabine en Didier zullen voor beiden een badge voorzien, die bestuursleden kunnen opspelden bij  
GRC-activiteiten.         
- In de loop van 2021 organiseren we een fotoshoot met het nieuw samengestelde, voltallige  
GRC-bestuur. 
 
 

3. Bijkomende agendapunten 

Er zijn geen bijkomende agendapunten.  
 

  
4. Goedkeuring verslag 17/09/2020 

Het verslag van 17/09/2020 wordt goedgekeurd.  
 
 

5. Verkiezing lid dagelijks bestuur 

- Aangezien Ann Schollaert ontslag heeft genomen uit de raad van bestuur, komt haar plaats vrij in het 
dagelijks bestuur. Momenteel maken Bart, Chris, Didier, Kris en Martine deel uit van het dagelijks 
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bestuur, dat statutair uit minimum 5 en maximum 7 leden mag bestaan. Conform artikel 304 van het 
decreet lokaal bestuur mag slechts twee derde van de leden van het dagelijks bestuur van hetzelfde 
geslacht zijn. Met de verkiezing van een nieuw vrouwelijk lid wordt die balans hersteld.  
- Karlijn Sileghem heeft zich als enige kandidaat gesteld voor het dagelijks bestuur. De raad van bestuur 
verwelkomt Karlijn als lid van het dagelijks bestuur.    
- Martine zal de ledenlijst updaten, op onze website laten publiceren, en aan alle bestuursleden en het 
lokaal bestuur bezorgen.  
 
 

6. Overzicht verenigingen ressorterend onder Cultuurraad 

6.1 Lijst verenigingen 
- De voorzitter stelt de recentste lijst voor met verenigingen die onder de GRC ressorteren.  
- Voor een aantal verenigingen is de zetel nog niet conform de statutaire vereiste om lid te zijn van de 
GRC (de zetel moet gevestigd zijn in Sint-Martens-Latem) of aanvaardt het lokaal bestuur het adres niet 
(bijvoorbeeld wanneer de zetel in gemeentelijk patrimonium is gevestigd). Die dossiers worden 
behandeld door het lokaal bestuur in overleg met de GRC-voorzitter. Daarnaast zijn er een aantal 
verenigingen die onder de GRC waren ondergebracht (naar aanleiding van de implementatie van het 
nieuwe subsidiereglement), maar uiteindelijk toch zijn geschrapt uit het overzicht. Die verenigingen 
moeten nog aangeschreven worden.  
- Ten opzichte van de algemene vergadering van 22/10/2020 ressorteren er nu 29 (in plaats van 28) 
verenigingen onder de GRC. 
- Op 29/10/2020 werd tijdens hun algemene vergadering de Latemse Koren Super Flumina, bestaande 

uit het gemengd Gregoriuskoor en het Kamerkoor Cum Gaudio, opgeheven. Beide koren zetten hun 
werking los van elkaar voort en beschikken elk over eigen statuten, een eigen koorleider en een eigen 
programma. Super Flumina zal wel nog een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de werking 2019-2020 
indienen. Voor het werkjaar 2020-2021 zullen ze dat (in 2021) elk afzonderlijk doen. De vergadering 
gaat ermee akkoord dat beide verenigingen onder de Cultuurraad blijven ressorteren.  
 
6.2 NOVA 
- De vereniging NOVA (Nabuurschap, Openheid, Vitaliteit en Affiniteit) is een intensief lokaal netwerk 
van burgers zonder centrale leiding. Deze vereniging kent geen “klassieke” structuur, maar bereikt wel 
de doelstellingen van wat het verenigingsleven beoogt. NOVA vraagt geen subsidies aan het lokaal 
bestuur, maar kan wel gebruikmaken van de gemeentelijke infrastructuur. De GRC besluit dat NOVA 
onder de GRC kan ressorteren. De vergadering merkt wel op dat NOVA in de gemeente weinig 
zichtbaarheid heeft.  
 
6.3 Vzw Christelijk Erfgoed van Deurle, Confrérie Sint-Christoffel en Erfgoed Deurle 

- De vzw Christelijk Erfgoed van Deurle is eigenaar en beheerder van de Sint-Jozefsschool, de 
Kristoffelkapel, de Mariagrot en heeft een recht van opstal op het Sint-Antoniuskapelletje. De vereniging 
verricht geen activiteiten, heeft een beperkt aantal leden (7 beheerders) en staat dus louter in voor het 
beheer van infrastructuur.  
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- De Confrérie Sint-Christoffel organiseert jaarlijks – sinds 1927, met uitzondering van de oorlogsjaren 
en coronajaar 2020 – de autowijding in Deurle. Gesteld kan worden dat die autowijding tot het 
immateriële erfgoed behoort. De bijdragen van het publiek tijdens de autowijding worden besteed aan 
de uitbreiding en instandhouding van het parochiaal patrimonium (materieel erfgoed), zoals 
restauraties aan het kerkorgel, de aankoop van de “Kristoffelklok” in de kerk van Deurle, de restauratie 
en het onderhoud van het Sint-Antoniuskapelletje, de Mariagrot, de replica van het “Kruis-Lieven-
Heerken” en de grafkapel van de familie De Kerckhove de Denterghem.  
- De doelstelling van Erfgoed Deurle bestaat erin waardevolle aspecten uit het verleden van Deurle die 
verloren dreigen te gaan of onvoldoende belicht worden, de passende erkenning en behandeling te 
geven. Het wil een bijdrage leveren tot het verstrekken van adequate zorg voor specifieke aspecten van 
het (materiële en immateriële) Deurlese erfgoed.  
 
Na bespreking wordt besloten de Confrérie Sint-Christoffel en Erfgoed Deurle te laten ressorteren onder 

de GRC, vzw Christelijk Erfgoed niet. Voor het ontvangen van subsidies wordt voorgesteld dat Erfgoed 
Deurle hiervoor in aanmerking komt, vzw Christelijk Erfgoed Deurle niet en Confrérie Sint-Christoffel 

mogelijks. Hierover wordt nog overleg gepleegd met het lokaal bestuur.  

 
 

7. Tijdlijn 2020 

7.1 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 
- Dit Cultuurcafé wordt geannuleerd wegens de maatregelen rond de COVID-19-pandemie.  
 
7.2 Visienota m.b.t. cultuurbeleid in Sint-Martens-Latem 
Dit agendapunt wordt uitgesteld. De GRC is nog steeds bereid om de visienota te helpen schrijven. 
 
7.3 Forum voor Levende Kunstenaars 
- Op 27/10/2020 vond de eerste brainstorm met een beperkt aantal kunstenaars plaats, waarvan het 
verslag op 19/11/2020 aan de GRC-bestuursleden werd bezorgd. Naast enkele bestuursleden van de 
GRC waren vanuit de kunstwereld Sophie Martens, Henriette Colle, Wim Deprez, Michel Flamme, Inge 
Cnudde en Tom De Graeve aanwezig. Bart heeft een sneuveltekst naar de leden van de werkgroep en 
de kunstenaars gestuurd, als een basis voor interactie. De uiteindelijke doelstelling is kunstenaars met 
elkaar in contact te brengen en zo eventuele “kruisbestuivingen” te creëren.  
- Martine heeft van afdelingshoofd Vrije Tijd Veerle Yperman een GDPR-proof-lijst van kunstenaars – 
destijds geïnitieerd door cultuurfunctionaris Sophie Desmet – ontvangen en zal die versturen naar de 
werkgroep.  

 
7.4 Subsidie- en jubileumreglement 
- Beide reglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 12/10/2020 en toegelicht tijdens 
de algemene vergadering van de GRC op 22/10/2020. 
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- Het subsidieaanvraagformulier is beschikbaar op de gemeentelijke website. De dossiers voor 
subsidiëring 2021 (op basis van het werkjaar 2019-2020) mogen eenmalig ingediend worden tot 
30/11/2020.  
 
7.5 Algemene vergadering: evaluatie 
- De algemene vergadering vond plaats op 22/10/2020. 
- Opgemerkt wordt dat het verkiezingsformulier herzien moet worden: de opties “neen” en 
“onthouding” die vermeld stonden bij de functie van ondervoorzitter, waren beter ook opgenomen 
voor de verkiezing van de nieuwe kandidaten.     
 
7.6 Activiteit naar aanleiding van corona 
De werkgroep “Houd cultuur levend” heeft overlegd op 04/11/2020, 09/11/2020 en 23/11/2020. 
(Martine zal het verslag van het derde overleg nog doorsturen.)  
- De werkgroep heeft dit project omgedoopt tot “Kunst-Licht”, dat een kader biedt voor eventuele 
andere invullingen later. Kunst en creativiteit worden gedeeld onder mensen en brengen zo licht in de 
harten van onze inwoners tijdens winterse (corona)periodes: kunst werkt “verlichtend”.  
- Het eerste idee – een postkaart met een vers erop – werd niet verder uitgewerkt aangezien het lokaal 
bestuur in samenwerking met alle adviesraden zelf een postkaart voor de eindejaarsperiode zal 
verspreiden.  
- Wel zullen affiches worden gecreëerd met foto’s in combinatie met verzen. De werkgroep wenst die 
posters op te hangen in openbare ruimten, scholen, horeca- en handelszaken (etalages), alsook in de 
gemeentelijke infoborden. De affiches zullen tegen 15/12/2020 verspreid worden en blijven hangen tot 
in maart 2021.  
- De financiering van het initiatief wordt verder bekeken.  
 

 

8. Tijdlijn 2021 

8.1 Cultuurcafés  
Aangezien het onduidelijk is hoe lang de COVID-19-pandemie nog zal woekeren en welke reglementen 
op welk moment zullen gelden voor de organisatie van events en het gebruik van de gemeentelijke 

infrastructuur, kunnen we weinig plannen.   
Voorgesteld wordt de Cultuurcafés die niet door zijn gegaan, bijvoorbeeld in maart en juni 2021 te 

organiseren. Het voorbereidende werk hiervoor is al geleverd.  

 

8.2 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 

Aan schepen van Cultuur Barbara Lannoy zal worden gevraagd of de werkgroep samen moet komen om 
de prijsuitreiking voor te bereiden.  

 

8.3 Poëzieroute 

- Binnen de GRC is het idee ontstaan om in de loop van deze legislatuur een poëzieroute in Sint-Martens-
Latem in het leven te roepen. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht, bestaande uit Karine De Wasch, 
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Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert, Karlijn Sileghem en mogelijk ook Eddy Vaernewyck; Sabine en Karine 
nemen het voortouw voor een eerste vergadering.  

- Martine vraagt de werkgroep om bij de opstart overleg te plegen met de Poëziekamer zodat ideeën 
uitgewisseld kunnen worden. Sabine stelt voor ook kinderen bij het project te betrekken; dat kan 
worden besproken in de werkgroep.   

 

8.4 Cultuurprijzen 

- Tijdens de bestuursvergadering 17/09/2020 heeft de GRC vastgesteld dat de werkdruk voor de 
cultuurprijzen hoog is en we steeds uit dezelfde vijver moeten vissen. Voorgesteld werd daarom wat 
ademruimte te creëren door gedurende een jaar een “rustpauze” in te lassen zodat we cycli van vijf jaar 
(het extra jaar inbegrepen) verkrijgen. De GRC vond tevens dat er voldoende personeel moet worden 
voorzien om de werklast te verlichten in het geval men ervoor kiest de prijzen wel met dezelfde 
frequentie als nu te laten plaatsvinden.  

- De GRC bereidt hierover een advies aan het lokaal bestuur voor.  

- Afhankelijk van de beslissing van het lokaal bestuur moet een werkgroep worden opgericht rond de 
eerstvolgende cultuurprijs (de Barbaixprijs voor Fotografie) en de Binusprijs.  

 
8.5 Meander Kamermuziekfestival 
- Het Meander Kamermuziekfestival is een initiatief van de broers Florestan en Ludovic Bataillie uit  
De Pinte. Het betreft een nieuw en jaarlijks terugkerend cultuurproject, waarbij een forum wordt 
gegeven aan getalenteerde, professionele en jonge muzikanten en waaraan De Pinte, Nazareth en  
Sint-Martens-Latem zouden meewerken.  
- Op 30/10/2020 vond een overleg plaats om het project opnieuw op te starten. Deelnemers aan de 
vergadering waren Florestan Bataillie, Martine Vanhoucke (GRC), schepen Pieter Vanderheyden, Veerle 
Yperman (afdelingshoofd van onder meer de gemeentelijke dienst Vrije Tijd), Koen Dewaele 
(Davidsfonds Nazareth) en Jolien Verroeye (Cultuurregio Leie Schelde).  
- De broers Bataillie wensen als pilootproject een driedaagse te organiseren op drie locaties: op 
09/05/2021 in Sint-Martens-Latem (voorgesteld wordt operazangeres Emma Posman),  
op 16/05/2021 Nazareth en op 23/05/2021 in De Pinte.  
- De Koepel is bereid het Meanderconcert in Sint-Martens-Latem te organiseren, mits publieke 
samenkomsten georganiseerd mogen worden (COVID-19-beleid), een break-even gerealiseerd kan 
worden qua kosten en baten, en het lokaal bestuur samen met enkele verenigingen ondersteuning 
biedt. Het jaarlijkse Koepelconcert zou dan in het tweede semester gepland kunnen worden. 

 
8.6 Algemene vergadering 
De algemene vergadering plannen we in de loop van april 2021.  
 

 

9. Nieuws uit de gemeente 

- Geen input 
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- De GRC maakt zich zorgen om de (langdurige) afwezigheid van cultuurfunctionaris Sophie Desmet. We 
wensen haar het allerbeste toe en hopen in de toekomst weer zoals voorheen samen te kunnen werken. 
De GRC zal aan schepen van Cultuur Barbara Lannoy vragen hoe de continuïteit van de taken van de 
cultuurfunctionaris wordt gewaarborgd.  

 
 

10. Gecoro 

- De eerstvolgende Gecoro-zitting staat gepland op 17/12/2020. Didier zal aan de voorzitter van de 
Gecoro feedback vragen over de laatste vergadering. Op de gemeentelijke website staan er voorlopig 
geen notulen.  

- Aan de schepen zal worden gevraagd of we vervanging moeten voorzien voor Ann Schollaert. 

 
 

11. Financiën: stand van zaken 

- Status 26/11/2020: 1425,74 euro 
- De overdracht van de rekening op naam van Kris Dellaert is lopend.  
 
 

12. Cultuurregio Leie Schelde 

- Het dagelijks bestuur van de GRC heeft op 17/11/2020 een vergadering gehad met Jolien Verroeye 
(coördinator van de Cultuurregio Leie Schelde) en Sofie Teugels (consulent erfgoed bij de Erfgoedcel 
Leie Schelde). Daarin werd onder meer de “Cultuurregio Leie Schelde” voorgesteld, een project dat in 
2020 van start is gegaan als vervolg op POLS (Platform Omgeving Leie Schelde) en ZOVLA 
(samenwerkingsverband bibliotheken Zuid-Oost-Vlaanderen). Alle bestuursleden van de GRC hebben 
het verslag van die meeting ontvangen.   

- Martine heeft tijdens die vergadering voorgesteld een informele kennismaking met alle medewerkers 
van de betrokken cultuurraden te organiseren, een initiatief dat met enthousiasme werd onthaald.  
- Tijdens diezelfde vergadering hadden de medewerkers van de Cultuurregio Leie Schelde ook concrete 
vragen rond 
  - input voor een intergemeentelijke vergadering onder de verschillende cultuurraden;  
  - beeldmateriaal over “het nachtleven” voor de Erfgoeddag op 24/04 en 25/04/2021,  
    dat via de Erfgoedbank Leie Schelde ontsloten kan worden  
    (voorbeelden zijn het jeugdhuis, cafés/herbergen en de “activiteiten” langs de N43);   
  - info over erfgoed gerelateerd aan de Sint-Martinuskerk of -ommegang (Astene);  
  - info over Juliaan Lampens (eventueel te verkrijgen via MDD en UGent).  
Didier zal aansluiten bij de werkgroep “Juliaan Lampens” om de gebouwen van de architect te 
fotograferen.  
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13. EuroArt 

- Wegens de COVID-19-pandemie heeft Lola di Vito haar inschrijving geannuleerd.  
- Aangezien er enkel leden uit Duitsland zouden deelnemen aan de “miniversie” van de algemene 
vergadering op 02/10/2020 en 03/10/2020 in Grötzingen (Karlsruhe, Duitsland), werd beslist om voor 
het officiële deel van de algemene vergadering (op 03/10/2020) een Zoom-meeting te organiseren. 
Schepen van Cultuur Barbara Lannoy heeft aan deze meeting deelgenomen. Het verslag werd op 
26/11/2020 aan alle GRC-bestuursleden bezorgd. 
- De GRC geeft voor de schepen nog de volgende vragen.  
  - Wie reikt info vanuit onze gemeente aan voor het jaarverslag 2020? (De timing is november,  
    december.) 
  - Kan Sint-Martens-Latem aanvullingen (laten) aanbrengen op de “boekenbibliotheek” op de  
    euroArt-website?  
  - Kunnen we op die website ook actieve kunstenaars uit Sint-Martens-Latem promoten?  
- De volgende algemene vergadering van euroArt vindt eind september 2021 in Edam (Nederland) 
plaats.  

 

 

14. Adviezen 

- Zie de documenten “Overzicht adviezen 2019_november2020” en “Overzicht adviezen 2020_ 
november2020”, die met de agenda voor deze vergadering werden meegestuurd.  
- Enkele door de GRC ingediende adviezen verdienen nog opvolging.  
 
14.1 Uitleenmateriaal 
Dit dossier loopt verdere vertraging op wegens de COVID-19-pandemie. 
 
14.2 Site Cnops (Deurle) 
Hierover heeft de GRC nog geen (verdere) feedback op haar advies ontvangen.  
 
14.3 Reglement infrastructuur 
De gemeente werkt aan een nieuw reglement rond de gemeentelijke infrastructuur. De opmerkingen 
uit het advies van de GRC zullen binnen het college van burgemeester en schepenen (CBS) worden 

besproken.  
 
14.4 Vuurwerk op kermis Latem 
Dit dossier werd besproken tijdens de GRC-vergadering van 20/04/2020, waarna ons advies aan het 
CBS werd ingediend. Een aantal adviesraden hebben meer bedenktijd gevraagd, waardoor het CBS 
nog geen definitieve beslissing heeft genomen.  

 14.5 Masterplan Sportinfrastructuur 
De Seniorenadviesraad (LSAR) heeft haar advies gewijzigd en wenst een nieuw overleg met schepen 
Pieter Vanderheyden. Het dagelijks bestuur van de GRC werd toegezegd die vergadering te mogen 

bijwonen.  
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14.6 Advies “Hommage aan Panamarenko” 
- De GRC zal een positief advies verlenen. We merken wel op dat de term “hommage” misleidend is: het 
betreft immers geen werk van Panamarenko zelf, maar tekeningen van een lokale kunstenaar die 
gebaseerd zijn op Panamarenko’s kunstwerken. De doelstelling van de expo moet duidelijker.   
- De regels rond het gebruik van de schaapstal zouden moeten worden geëxpliciteerd. 
 

 

15. Volgende vergadering 

Martine zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de tweede of derde week van januari 
2021.  
 
 

16. Rondvraag 

Didier 
Kunnen we (internationaal) kunstenares Maria Blondeel, die in onze gemeente woont, betrekken bij het 
Forum Levende Kunstenaars? Didier zal haar hierover aanspreken.  
 
Sabine 
Indoor culturele evenementen voor min-12-jarigen blijken door het lokaal bestuur verboden te zijn. (Op 
Vlaams niveau is dat wel toegelaten.) De GRC was hiervan niet op de hoogte. Toch is het volgens Sabine 
mogelijk op een coronaveilige manier activiteiten voor kinderen te organiseren. De GRC betreurt de 
beslissing: een aantal kleinschalige initiatieven zou mogelijk moeten zijn.  
 
De GRC 
Algemeen beschouwd hebben vele verenigingen intussen al zo’n acht maanden geen activiteiten meer. 
Als GRC zijn we erover bezorgd dat het sociale weefsel tijdens deze tweede lockdown nu echt onder 
druk komt te staan. De GRC zal polshoogte nemen bij zijn leden; Martine zal een Doodle creëren om 
een concrete datum in december/januari te bepalen.   
 
Ides 
Het project “Kunst-Licht” dienen we te communiceren aan alle verenigingen zodat het ruim en op een 
positieve manier over de tongen gaat.  

 

Ward Claeyssens 

Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

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

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


