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Verslag 9 maart 2021 (19.30 uur) 
Vergadering via Teams 

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

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

Karine De Wasch, Roger Lahaut, Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert en  
Martine Vanhoucke 

 
Waarnemer: schepen Pieter Vanderheyden 
 
Verontschuldigd:  Lola di Vito, Karlijn Sileghem, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele en  

  Didier Verriest; 
   burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele; 

 cultuurfunctionaris Sophie Desmet 
 

1. Bijkomende agendapunten 

Er zijn geen bijkomende agendapunten.  

 

2. Goedkeuring verslag 18/01/2021 

Het verslag van 18/01/2021 wordt goedgekeurd.  
 

3. Nieuws m.b.t. de verenigingen 

- Kamerkoor Cum Gaudio had eerder laten weten dat het zaaltje op de eerste verdieping van het 
Tempelhof te klein is geworden voor de wekelijkse repetities. Het harmonieorkest heeft intussen 
toegezegd dat het koor gebruik mag maken van zijn repetitielokaal.  

- Het lokaal bestuur zal nog een datum prikken voor overleg met de werkgroep “Subsidies”, waarbij 
de info over de verenigingen die onder onze raad ressorteren, gecheckt zal worden en waar nodig 
gecorrigeerd. 

- Er zijn geen verenigingen die in 2021 een jublieum vieren. 

- De GRC heeft alle verenigingen die eronder ressorteren, een enquête gestuurd. Doel was te polsen 
hoe het met elke vereniging gaat (tijdens de coronatijd en in het algemeen), wat ze verwachten van 
de visienota “Cultuurbeleid” en welke rol de GRC volgens hen moet spelen in dat beleid. Op basis 
van de antwoorden heeft het dagelijks bestuur op 26/01/2021 overleg gepleegd met schepen Pieter 
Vanderheyden.  
De enquête wijst uit dat de noden binnen verenigingen tijdens de COVID-19-pandemie in de eerste 
plaats níet financieel van aard zijn. Er heerst wel grote bezorgdheid over de heropstart na corona, 
het ledenaantal en de werving van nieuwe leden. Uit de antwoorden op de vraag naar de rol van de 
GRC in het cultuurbeleid blijkt dat de nadruk op het socioculturele weefsel in onze gemeente ligt, en 
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veel minder op “Latem als kunstenaarsdorp”. De vraag had beter gepolst naar de manier waarop de 
GRC concreet mee invulling kan geven aan het cultuurbeleid.  
Het verslag van de vergadering van 26/01/2021 wordt verstuurd naar de voorzitters van de 
verenigingen. 
De vraag blijft hoe we concreet vorm kunnen geven aan een aantal problematieken binnen die 
verenigingen.  
Schepen Pieter Vanderheyden stuurt de GRC een e-mail door met de initiatieven die De Pinte naar 
aanleiding van COVID-19 heeft genomen ten gunste van de verenigingen. Een aantal actiepunten 
van De Pinte waren in Sint-Martens-Latem al gangbaar (bijvoorbeeld het gratis gebruik van 
infrastructuur en materiaal) of zijn inmiddels ook uitgevoerd (zoals de toekenning van extra 
subsidie).   
De schepen meldt dat de restant van het Vlaamse coronafonds aangewend zal worden indien COVID-
19-pandemie nog lang aanhoudt of de nood zich opdringt. 
 

4. Vrijetijdsmarkt + 1200 jaar Sint-Martens-Latem 

De GRC heeft midden februari een e-mail ontvangen van Masha Tack met informatie over twee 
initiatieven van het lokaal bestuur.  

4.1 Vrijetijdsmarkt  

- Er zou een Vrijetijdsmarkt worden georganiseerd, waarbij (cultuur- en sport)verenigingen de kans 
krijgen zichzelf aan het publiek voor te stellen en eventueel demonstraties te geven.  

- Voorgesteld wordt dit initiatief te laten plaatsvinden op de sportsite; de sporthal vormt dan een 
nabije uitvalsbasis in geval van regenweer.  

- Er wordt voor gekozen dit event niet tijdens de kermisweekends door te laten gaan: beide 
activiteiten hebben immers een ander doel en moeten over voldoende ruimte beschikken. Verder 
gaat de voorkeur ernaar uit de Vrijetijdsmarkt op één dag te laten plaatsvinden (en niet te spreiden 
over een weekend) om zo versnippering van publiek (cultuur, sport) tegen te gaan.  

- Voor 2021 achten we dit project evenwel niet meer haalbaar aangezien verenigingen na de COVID-
19-pandemie de kans moeten hebben herop te starten. Voorgesteld wordt zaterdag 20/08 of zondag 
21/08/2022.  

Het idee van het kermiscomité om nog dit jaar tijdens de kermis van Latem als een soort “Place du 
Tertre” een platform te bieden aan verenigingen, juichen we als GRC zeer toe.  

4.2 1200 jaar Sint-Martens-Latem 
Volgens de geschiedenisboeken komt “Lathem” voor het eerst ter sprake in de vroege Middeleeuwen, 
meer bepaald in 823-824. In 1974 is het boek Sint-Martens-Latem (824-1974) - Schetsen uit 1150 jaar 
Geschiedenis verschenen. Het lokaal bestuur wenst de 1200e verjaardag te vieren, en is daarvoor op 
zoek naar verenigingen en individuen die zich geroepen voelen om binnen een stuurgroep het feestjaar 
mee vorm te geven. Bart Vandesompele en Sabine Pauwaert wensen deel uit te maken van de 
stuurgroep. 

De GRC is beide initiatieven genegen en gaat akkoord met de data, de locaties en de inhoud. 
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5. Vrijwilligerswerk anno 2021 

Sabine Pauwaert geeft toelichting bij de initiatieven “Ik Steun Mijn Goede Doel” en “Give a Day”. Via 
“www.iksteunmijngoededoel.be” kunnen organisaties, verenigingen, scholen, individuen enzovoort 
acties registreren ten bate van een goed doel. Fundraising – in tijden van COVID-19 geen evidentie – 
staat hier centraal. De site “www.giveaday.be” biedt dan weer een forum waarop vrijwilligers zich 
kunnen aanmelden of gevonden worden.  

De GRC juicht beide projecten toe. We stellen immers vast dat velen zich niet meer voor lange tijd 
wensen te engageren in de vaste, klassieke structuur van verenigingen, maar wel bereid zijn mee te 
werken aan (kortere) projecten. Beide vermelde websites bieden hiervoor een platform.  

Ook de gemeente overweegt gebruik te zullen maken van dergelijke initiatieven. Zo is er al contact met 
Hoplr (www.hoplr.com).  

Om meer ruchtbaarheid aan deze platformen te geven, kunnen we ze in de verf zetten tijdens 
infomomenten voor verenigingen (zoals de jaarvergadering van de GRC) of via een artikel in 
Dorpsmagazine.  
  

6. Nieuws uit de gemeente (schepen Pieter Vanderheyden) 

- Om de continuïteit van de taken van cultuurfunctionaris Sophie Desmet (die al lange tijd afwezig is) 
te verzekeren, voorziet de gemeente vanaf 01/04/2021 in een tijdelijke vervanging. De GRC kijkt 
alvast uit naar de kennismaking met Polina Rakhovitch. 

- De twee Facebookpagina’s van de gemeente worden herleid naar één: Sint-Martens-Latem. De 
pagina “Vrije Tijd” wordt op termijn stopgezet. 

- De GRC wordt gevraagd uiterlijk 06/04/2021 feedback te geven over de nieuwe versie van het 
“Reglement gebruik gemeentelijke uitleeninfrastructuur”. De volgende opmerkingen komen tijdens 
de vergadering naar boven: 
➢ De definitie, aanvraagprocedure enzovoort van “buurtfeesten” in onze gemeente is te vinden via 

https://www.sint-martens-latem.be/buurtfeesten. 
➢  Aan het uitgeleende materiaal zal er telkens een handleiding worden toegevoegd. 
➢ Nagegaan moet worden wie aansprakelijk is in geval van schade veroorzaakt door een fout, 

nalatigheid of onvoorzichtigheid (bijvoorbeeld wanneer vrijwilligers een tent opzetten of bij een 
ongeval met een springkasteel). Ook in geval van diefstal of brand moet een regeling worden 
uitgewerkt. Een suggestie is dat verenigingen in bepaalde gevallen een extra of hogere 
verzekering moeten nemen. 

➢ De controle van materiaal na de ontlening gebeurt in de mate van het mogelijke: zo worden 
tenten wel gecheckt, tafels en stoelen niet. 

➢ De gemeente ontleent geen geluidsinstallatie. 

- De bedoeling is het nieuwe logo van de Cultuurregio Leie Schelde tegen de zomer af te hebben. 

- Het Meanderfestival zal wegens de COVID-19-pandemie niet live plaatsvinden, maar wordt wel 
opgenomen en uitgezonden via internet. Dat zal breed gecommuniceerd worden. Sint-Martens-
Latem bevestigt nog officieel dat onze gemeente ook in 2022 alvast deel wenst te nemen.  
 

  

https://www.iksteunmijngoededoel.be/
https://www.giveaday.be/nl-be
http://www.iksteunmijngoededoel.be/
http://www.giveaday.be/
https://www.sint-martens-latem.be/buurtfeesten
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7. Bibliotheek 

7.1 Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag werd aan de GRC bezorgd op 24/02/2021. Er blijkt een sterke daling van het aantal 
lezers, vooral bij de jeugd. Vermoedelijk is dat deels een gevolg van de verhuis van de bibliotheek naar 
de pastorie. De gemeente heeft een aantal initiatieven genomen om dat lagere aantal te kenteren; ook 
de nieuwe bibliotheek kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld via digitale tools. Blijvende aandacht is 
hier echter nodig. 

7.2 Nieuwe bibliotheek 

De GRC was in het verleden reeds bekommerd om het prijskaartje dat gepaard gaat met de nieuwe 
bibliotheek. Schepen Pieter Vanderheyden geeft toelichting bij de budgetten voor de verschillende 
percelen waarin het project is opgedeeld. 
De werken zullen starten in april 2021 en duren tot in het najaar van 2022. 

7.3 Regiobib 

De Regiobib werd in 2019 opgestart als samenwerkingsverband tussen verschillende bibliotheken uit de 
regio. De bedoeling is de bibliotheken meer op elkaar af te stemmen zodat ze bijvoorbeeld overal 
dezelfde tarieven hanteren en boekaankopen beter coördineren. 
 

8. Museum Gust De Smet 

Dit punt wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.  

 

9. Adviezen 

- Zie de documenten “Overzicht adviezen 2019_maart2021”, “Overzicht adviezen 2020_maart2021” 
en “Overzicht adviezen 2021_maart2021”, die met de agenda werden meegestuurd. 

- Veerle Yperman heeft aan Martine laten weten dat ze – samen met de nieuwe cultuurfunctionaris – 
zal instaan voor de opvolging van de nog openstaande adviezen. 

- In de zitting van 29/03/2021 zal de principiële goedkeuring voor het Rita Gorrpad, de trage weg 
tussen de Burggraaf De Spoelberchdreef en de Kriekenbergdreef, worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  

- De GRC zal nog een advies indienen aangaande de frequentie van de cultuurprijzen.   
 

10. Gecoro 

Op 28/01/2021 had een publieke Gecoro-vergadering plaats waarin de bouwmeesterscan werd 
toegelicht. Piet Moerman heeft voor de GRC en Erfgoed Deurle een kort verslag van deze vergadering 
opgesteld, dat Martine op 01/02/2021 aan alle bestuursleden heeft ge-e-maild. 

 

11. Tijdlijn 2021 

11.1 Kennismaking met de Jeugdraad 

- Datum: 23/03/2021 (20.00 uur) 
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- Ward Claeyssens, Chris De Clercq, Kris Dellaert, Gert Buelens, Sabine Pauwaert, Ides De Vos, Roger 
Lahaut en Martine Vanhoucke geven aan aanwezig te zijn, evenals Masha Tack en Veerle Yperman 
vanuit de gemeente. 

11.2 Cultuurcafés 

- Dit punt wordt geagendeerd op de volgende vergadering. 

- Mogelijk kunnen we voor het eerstvolgende Cultuurcafé gebruikmaken van het hybride systeem 
(indien het tijdig kan worden uitgetest). 

11.3 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 

Nog steeds voorzien in mei 2021. 

11.4 Forum voor Levende Kunstenaars 

Wordt vervolgd. 

11.5 Algemene vergadering GRC 

Donderdag 17 juni 2021. 
 

12. Poëzie in Latem 

- De werkgroep ziet “Poëzie in Latem” breder dan het idee van een fysieke poëzieroute. 

- Brigitte, Karine en Sabine hebben ieder van het GRC-bestuur gevraagd na te denken over de 
betekenis – zowel persoonlijk als maatschappelijk – van poëzie. Op basis van de verschillende 
reacties is een nieuwe vraag ontsproten: wat kan poëzie betekenen in Sint-Martens-Latem, wat 
willen we in onze gemeente met poëzie doen of bereiken? De doelstelling van de werkgroep is een 
ruim kader te ontwerpen/bedenken waaruit stap voor stap concrete projecten voort kunnen vloeien. 

- Bart, Ides en Karlijn wensen eveneens deel uit te maken van de werkgroep. 

- Ook de visie van de Latemse Poëziekamer zal gevraagd worden om te polsen naar eventuele 
samenwerking.  
 

13. Financiën 

- Stand van zaken 09/03/2021: 258,54 euro (kassa) + 901,38 euro (bank) = 1159,92 euro. 

- Adviesraden kunnen per activiteit/project een aparte subsidie aanvragen (trekkingsrecht).  
 

14. Volgende vergadering 

Martine stuurt een Doodle uit voor de tweede of derde week van mei 2021.  
 

15. Rondvraag 

Martine Vanhoucke 
heeft Eric De Lombaerde, tot voor kort filiaalhouder binnen onze gemeente van de muziekacademie, 
naar aanleiding van zijn pensioen een kaartje gestuurd in naam van de GRC.  
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Ward Claeyssens 

Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

 

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

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


