
 
 

Verslag van de bestuursvergadering  

van maandag 30 januari 2012 

 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Eva Bal, Guido Vanden Berghe, Christian De Clercq, 

Martine Vanhoucke, Chris Laroy, Roger Lahaut en Ward Claeyssens; 

 Eddy Vaernewijck als gast 

 

Verontschuldigd: Lola di Vito 

 

1. Verwelkoming Eddy Vaernewijck 

De voorzitter heet Eddy Vaernewijck van harte welkom. Hij overweegt toe te treden tot de GRC en 

zal zijn beslissing over enkele weken bekendmaken. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige bestuursvergadering 

Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd.  

 

3. Evaluatie deelname kerstmarktjaarvergadering (zondag 18 december 2011) 

In alle publiciteit en correspondentie moeten duidelijk de woorden “Cultuurraad Sint-Martens-

Latem” vermeld staan. Tijdens onze activiteit in raadzaal was het ook visueel niet aangegeven dat wij 

de initiatiefnemers waren. 

 

Algemeen moet de GRC meer reclame maken voor zijn Cultuurcafés en andere activiteiten. We 

moeten allerhande communicatiemiddelen zo optimaal mogelijk benutten: e-mails (Bart), 

Informatief en de elektronische nieuwsbrief (Ward), flyers (Martine creëert ze en Eva deponeert ze in 

winkels). Het spreekt voor zich dat elk bestuurslid van de GRC mede verantwoordelijk is voor de 

bekendmaking van onze activiteiten (zelf mails rondsturen, flyers kopiëren en verspreiden in je eigen 

buurt enzovoort). 

 

4. Selectieprocedure functie cultuurfunctionaris: stand van zaken 

Het externe bureau CC Select voert de sollicitatieprocedure uit zodat de werving wordt 

geobjectiveerd. Bart Vandesompele maakt als voorzitter van de GRC deel uit van de 

selectiecommissie. Alle resterende kandidaten hebben de opdracht gekregen een paper te schrijven 

rond de Open Monumentendag van 2012. Daarna volgen nog een mondelinge proef en 

psychotechnische testen. 

 

 

 

 



5. Financieel overzicht 

Toestand op 30/01/2012 

Bank:  361,92 euro  
Kassa:      137,55 euro 
TOTAAL: 499,47 euro 
 

6. Cultuurcafé 4 maart 2012 (Oude Brouwerij) 

De centrale gasten zijn Arne Quinze (conceptueel kunstenaar én Latemnaar) en Liesbeth Imbo (radio- 

en televisiepresentatrice).  

De vraag rijst of het tijdstip waarop de Cultuurcafés worden georganiseerd, het meest geschikt is. 
Volgende keer starten we een halfuurtje vroeger, om 10.30 uur, zodat het publiek nog alle tijd heeft 
om ’s middags te eten. Ook wordt er gedacht over een eventuele samenwerking met cultuurraden 
uit de omliggende gemeenten om méér volk te lokken. 
 

Andere mogelijke namen voor de toekomst zijn de familie Balthazar (Herman, Nic en Tom), Felix Van 

Groeningen, Chris Lomme, Bob De Moor, Jan Hoet, Pieter Aspe, Jan Schepens, Frank Degruyter, 

Magda Devos/Johan Taeldeman, Erika Pauwels, Chris Thys, Lieve Blancquaert, Luc Debruycker en Jo 

Decaluwe. 

7. Werkgroep “vertelfestival 2022” 
Aangezien de datum (zondag 6 mei) van ons Vertelfestival samenvalt met de inwijding van de molen 
en het een opportuniteit kan zijn onze activiteit te integreren in de programmatie van de 
molenfeesten, belegt Ward zo snel mogelijk een vergadering met de betrokkenen (Eva, Martine, 
Ward en Frank Degruyter vanuit onze werkgroep en Wilfried Vancampenhoudt en William Martens 
van de Laetemsche Vriendenkring). 
 

8. Opvolging cultuurbeleidsplan 

Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de nieuwe cultuurfunctionaris aangeworven is.  

 

9. Informatieronde bij de verenigingen 

De GRC stelt voor in 2012 alle socio-culturele verenigingen apart uit te nodigen voor een gesprek, 

zoals in het verleden al is gebeurd. Elke vereniging krijgt zo de kans zijn bekommernissen tegenover 

de GRC en de gemeente te uiten. Tegelijk kunnen wij polsen in welke mate er nog behoefte is aan 

een polyvalente zaal.  

 

Concreet organiseren we in april drie avonden (per week), waarbij elke vereniging die dat wil, een 

halfuur aan bod komt. Op de volgende vergadering worden data gezocht. 

 

10. Open Monumentendag 

Op 9 september 2012 vindt de Open Monumentendag plaats. De gemeente heeft de vraag gekregen 

hieraan deel te nemen. Het gaat om een fietstocht door Deinze, Machelen, Zulte en Sint-Martens-

Latem met als thema “Muziek, woord en beeld”.  

Op dinsdag 8 februari vindt hierover een vergadering plaats in het stadhuis van Deinze. Ward zal Bart 
tijdens die vergadering vervangen.  
 

 

 

 



11. Website GRC  
De werkgroep rond de website bestaat uit Martine, Bart en Ward. Zodra de site online gaat, worden 
alle verenigingen hiervan op de hoogte gebracht. Uiteraard zijn alle ideeën en suggesties van harte 
welkom. 
 

12. Status cultuurprojecten 

- Molen: opening in het weekend van 5 en 6 mei 2012 

- Museum Gevaert-Minne: opening –in het weekend van 9 en 10 juni 2012 

13. Rondvraag 
Ward zet kort de stand van zaken uiteen van het project rond de trage wegen. Het volledige dossier 
is raadpleegbaar via www.sint-martens-latem.be/website/2686-www. Eventuele bezwaren en 
andere opmerkingen moeten tegen 28 februari worden verstuurd naar het College. 
 

Ward Claeyssens 

Secretaris 

 

 

 

De volgende vergadering van de GRC vindt plaats  

op maandag 27 februari 2012 om 19.30 uur in het Tempelhof. 

http://www.sint-martens-latem.be/website/2686-www

