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Verslag 24 november 2021 
20u-22u30 
Via Teams 

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

Aanwezig: Christian De Clercq, Ides De Vos, Kris Dellaert, Roger Lahaut, Brigitte 
Pattyn, Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele, 
Martine Vanhoucke, Didier Verriest. 

Waarnemers: Schepen Pieter Vanderheyden; 
 Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (20u-20u30); 

Cultuurfunctionaris a.i. Polina Rakhovitch. 

Verontschuldigd: Gert Buelens, Inge Cnudde, Karine De Wasch, Lola di Vito, Karlijn 
Sileghem 

 Cultuurfunctionaris Sophie Desmet 

 
 

1. Kennismaking met Antony Hudek 

MDD-directeur Antony Hudek verduidelijkt de werking van het MDD.  

MDD is vandaag in eerste instantie bezig met het kunstendecreet en daarnaast met de bevordering van 
partnership met o.m. de gemeente, de wijk, etc. Volgend jaar wordt gefocust op het erfgoeddecreet. 

MDD wil in de toekomst de internationale werking verderzetten en tevens de oude collectie opnieuw 
aan het publiek tonen, maar dan wel in dialoog met internationaal werk. 

Samenwerking en interactie met alle actoren wordt gestimuleerd, zoals bvb. de tentoonstelling Malfait-
Raveel. 

MDD staat verder open voor suggesties tot samenwerking en dialoog, vb. de bloemenweide als initiatief 
van de gemeente. Ook over de verdere bestemming van de Wunderkammer wordt nagedacht. 

De tentoonstellingen vandaag zijn niet steeds toegankelijk voor een breed publiek en MDD zoekt in dat 
kader naar diversificatie om de samenwerking en de dialoog met de plaatselijke bevolking te verbeteren 
(zie o.m. de kinderactiviteiten). 

Daarna legt de GRC-voorzitter de werking van de cultuurraad uit en geeft een overzicht van de taken en 
de activiteiten van de GRC. 

Naast de cultuurcafés werd vorig jaar ook het project “Kunst Licht” gelanceerd, waarbij posters met 
poëzie en landschapsbeelden werden verspreid in de gemeente om een lichtpunt te zijn in de 
lockdowntijden. 

Het Forum actieve kunstenaars wil de kruisbestuiving stimuleren tussen diverse kunstendisciplines. 

De voorzitter verwijst voor meer info over de GRC naar de website (https://www.cultuurraadlatem.be/). 

https://www.cultuurraadlatem.be/
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Er wordt ook afgetoetst of A. Hudek eventueel te gast wil zijn op een volgend cultuurcafé en hierop 
wordt bevestigend geantwoord. 
A. Hudek ziet ook mogelijkheden rond poëzie en muziek, zoals in het verleden ooit het Leiefestival en 
de Vlaamse Poëziedagen werden georganiseerd. 

Sabine wil een brugfunctie opnemen tussen LukiArt, de scholen en MDD. 
 

2. Bijkomende agendapunten 

Er werden geen bijkomende agendapunten opgenomen. 
 

3. Nieuws m.b.t. de verenigingen 

▪ Zie bijlage (het document dat werd meegestuurd met de agenda werd aangevuld). 

▪ LKK heeft een nieuwe voorzitter, nl. Raphaël Van Lerberge. Er werd ook een nieuwe bestuursploeg 
samengesteld. De eerstvolgende formele bijeenkomt gaat door in januari 2022; tijdens deze 
vergadering zal het adres van de zetel van de vereniging vastgelegd worden en zal ook besproken 
worden, wie effectief afgevaardigde, resp. vervanger, in onze  algemene vergadering zal zijn. 

▪ Ook 11.11.11 heeft een nieuwe voorzitter, nl. Kristof Vanden Berghe. De vereniging zal in de 
volgende bestuursvergadering van 29/11 bespreken wie effectief afgevaardigde, resp. vervanger, in 
onze algemene vergadering zal zijn. 

▪ Oproep Koepel: voorlopig is er geen nieuws rond eventuele kandidaturen. Serge Clement heeft wel 
Bart gecontacteerd om o.a. over de toekomst van de Koepel te praten. 

De voorzitter vraagt nogmaals of er vanuit de GRC eventueel geïnteresseerden zijn om mee de 
schouders te zetten onder het jaarlijks terugkerend evenement. 

Opmerking na de vergadering: Bart heeft Serge gecontacteerd; Serge zal pas begin 2022 beschikbaar 
zijn voor verder overleg met Bart. 

 

4. Nieuws uit de gemeente 

▪ Zie bijlage. 

▪ Karine De Wasch heeft foto's genomen van 'Reveil' en het antennemoment 'Herinneringen aan 
Raveel'. De bestuursleden die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen de foto's bekomen via WeTransfer. 

▪ 14/10: infomoment voor de verenigingen. Het lokaal bestuur wil jaarlijks een infoavond met 
netwerkmoment organiseren en houdt daarbij graag rekening met wat er leeft bij de verenigingen 
(zie e-mail van Nathalie Decruyenaere, aan alle bestuursleden bezorgd op 24/10/2021). 
Bijkomende ideeën zijn nog steeds welkom. 

▪ Heeft het lokaal bestuur reeds de mogelijkheid gehad om met de antwoorden van Eric De Smet, 
conservator van het museum Gust De Smet, op de vragen van de Cultuurraad m.b.t. de inrichting en 
de evolutie van de werking van het museum aan de slag te gaan en een standpunt in te nemen? 
Het lokaal bestuur zal de antwoorden van Eric bekijken en bij een volgende GRC-vergadering op dit 
punt terugkomen. 
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▪ Werken site Cnops: de culturele invulling moet nog onder de loep worden genomen in samenspraak 
met schepen Hans Van Hooland. 

▪ Stapelconcert (klassiek kamermuziekconcert): 
- Voor de Koepel zijn de kamermuziekensembles interessante referenties voor het koepelconcert. 
- De Cultuurregio Leie-Schelde heeft de bespreking ervan geagendeerd op het overleg met de 

cultuurambtenaren op 8 december. 
- Staat het lokaal bestuur open voor de organisatie van zo’n concert? 
- Overlapping met Meanderfestival? 

Schepen Vanderheyden meldt dat het college de laatste twee punten nog moet bespreken in overleg 
met de cultuurfunctionaris. 

▪ Expo ‘Kunstenaarsdorpen in Europa’ in 2022 in het N-Brabants museum in ’s Hertogenbosch: Polina 
bevestigt dat deze tentoonstelling doorgaat, nl. van juni-oktober 2022. Sint-Martens-Latem geeft 
hiervoor meerdere werken in bruikleen. 

 

5. GECORO 

▪ Feedback vergaderingen. 

Er bestaat een deontologische code. De documenten die aan de leden zijn verstrekt in functie van 
hun opdracht binnen de GECORO, zijn strikt vertrouwelijk en kunnen in geen geval aan derden 
verstrekt worden. De bespreking, beraadslaging en stemming zijn geheim.   ‘Feedback’ over de 
vergadering zelf is daardoor verboden. De verslagen zijn achteraf wel beschikbaar. 
Martine wacht nog op antwoord van Glenn Keukelier op haar vraag of deze verslagen ook op de 
gemeentelijke website kunnen worden geplaatst.  

▪ Verslag vergadering 16/09 (aan de bestuursleden bezorgd op 21/11/2021). 

▪ Vergadering 14/10: geannuleerd. 

▪ Volgende vergadering: 25/11/2021. 

 

6. Adviezen 

▪ Adviezen 2020: 

- zie document ‘Overzicht adviezen 2020_november2021’ dat met de agenda werd meegestuurd. 

- nog openstaande adviezen:  

a. ‘Nieuw reglement infrastructuur’ (staat in het meerjarenplan!): daar wordt volgens schepen 
Pieter werk van gemaakt in de nabije toekomst. 

b. ‘Vuurwerk op Latem kermis’. 

▪ Adviezen 2021 

- zie document ‘Overzicht adviezen 2021_november2021’ dat met de agenda werd meegestuurd. 

- nog openstaande adviezen: 
▪ regels m.b.t. het gebruik van de schaapstal: zal aan bod komen n.a.v. het nieuw reglement 

infrastructuur. 
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▪ ‘Frequentie cultuurprijzen’. 
In de bestuursvergadering van 23/09/2021 hebben schepen Pieter en burgemeester Agnes 
bevestigd dat het college de nieuwe frequentie van de cultuurprijzen heeft goedgekeurd, nl. 
3 jaar na elkaar een cultuurprijs en 1 jaar zonder een prijsuitreiking. 

▪ Maurice Schelck: er komt een artikel over Maurice Schelck in Dorpsmagazine. 

▪ Nieuwe inkleding Binusprijs 

De frequentie van de Binusprijs en de invulling ervan moeten nog worden vastgelegd. Schepen 
Pieter wil snel met een voorstel van het college komen en dat bespreken met de GRC, zodat 
er ook duidelijkheid komt m.b.t. deze prijs op vlak van relatie met en frequentie t.o.v. de 
andere cultuurprijzen. 

▪ Subsidies 2020-2021: komt aan bod in de gemeenteraad van december; de evaluatie met de 
werkgroep zal gebeuren vooraleer de verenigingen hun subsidieaanvraag voor het werkjaar 
2021-2022 moeten indienen. 

▪ Aanpassing meerjarenplan: nog in te dienen. 

 

7. Visienota Cultuurbeleid 

De cultuurfunctionaris a.i. zal een basisdocument opstellen. 

 

8. Tijdlijn 2021 

8.1 Cultuurcafé Kerstdorp 

Het lokaal bestuur laat de beslissing om het cultuurcafé al dan niet te laten doorgaan over aan de 
Cultuurraad. 
Op dit ogenblik lijkt het niet evident om het cultuurcafé te laten doorgaan nu het Kerstdorp is 
geannuleerd. De kans bestaat, mochten wij toch doorgaan met de organisatie, dat het publiek het laat 
afweten om hun familiebijeenkomsten i.k.v. Kerst en eindejaar niet in het gedrang te brengen. 

Rekening houdend met deze omstandigheden, wordt beslist om het Cultuurcafé uit te stellen en een 
nieuwe datum te zoeken in overleg met de gasten, al dan niet gekoppeld aan het Lentedorp (30/04-
01/05/2022). 

8.2 100 jaar Raveel: antennemoment 

Zie ‘Nieuws uit de gemeente’. 

8.3 Toer van de verenigingen 

Martine en Didier hebben reeds een bezoek gebracht aan Erika Pauwels (De Schone Lier) en aan het 
bestuur van Latems Creatief. 

29/11: bezoek aan het bestuur van Heemkring Scheldeveld. 

De volgende verenigingen zullen nog een datum naar voor schuiven: 11.11.11, Davidsfonds Latem-
Deurle, Erfgoed Deurle, Fotoclub Latem 73, Gemengd Gregoriuskoor, Harmonieorkest Sint-Martens-
Latem, K.N.V. Elf November, Kamerkoor Cum Gaudio, LuKiArt vzw, Markant Latem-Deurle en 
Spellenclub Latem. 
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8.4 Kunst Licht 

Voor december lijkt dit te kort dag maar vermits de handelaars vorig jaar enthousiast waren over het 
initiatief, zouden wij toch opnieuw een project hieromtrent opstarten. 
De werkgroep zal hierover brainstormen, rekening houdend met de evaluatiepunten uit de vorige editie. 
Schepen Pieter stelt voor om dit eind 2022 te combineren met het doorgeven van het Vredeslicht. 
 

9. Tijdlijn 2022 

9.1 Cultuurcafés 

Mathieu Sys (Lentedorp of verschuiving naar Kerst 2022?). 
Antony Hudek. 

9.2 Toer van de verenigingen: zie 8.3. 

9.3 Cultuurprijs: zie 'Adviezen 2021'. 

9.4 Werkgroep poëzie: Sabine zal de werkgroep opnieuw samenroepen van zodra mogelijk. 

9.5 Vrijetijdsmarkt: zal in 2022 misschien wel moeilijk combineerbaar zijn met het Lentedorp; het 
college zal het event wellicht verschuiven naar 2023. 

 

10. Werkgroep ‘Forum actieve kunstenaars’ 

Bart merkt op dat het in de eerste plaats belangrijk is om met de kunstenaars samen te komen op een 
eerder informele basis en dat het niet de bedoeling kan zijn om dit project in zware structuren te gieten. 
Eerst dient te worden nagegaan welke kunstenaars effectief willen meewerken met het kunstforum. 
Bart zal een document opmaken na contact met de kunstenaars om het geheel vorm te geven. 
Een samenkomst met de kunstenaars is in de huidige omstandigheden niet evident, maar er is een 
duidelijk signaal vanuit de kunstenaars om effectief met dit project te willen verder gaan.  
 

11. Financiën 

Status 24/11/2021: 1.027,32 euro (293,54 in kas en 733,78 op de bank). 

Schepen Pieter meldt dat hij ervanuit gaat dat het lokaal bestuur de kosten voor het cultuurcafé van 
augustus 2021 zal terugbetalen. 

 

12. Volgende vergadering 

De voorzitter zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de derde week van januari.  
 

13. Rondvraag 

▪ Fotoshoot uitgesteld. 

▪ Op 26/10/2021 heeft Martine geparticipeerd in een kennismakingsmoment met de voorzitters van 
de cultuurraden van de gemeenten die ressorteren onder de Cultuurregio Leie Schelde. 
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▪ Ondertekening Charter L.O.B.: is mogelijk bij Martine thuis of tijdens de volgende 
bestuursvergadering. 

▪ Didier stelt voor om Maria Blondeel, beeldend kunstenaar, een tentoonstelling in de Schaapstal aan 
te bieden. 

▪ Cultuurfunctionaris Polina Rakovitsch meldt dat zij vanaf 6/12/2021 een nieuwe uitdaging aangaat 
in het buitenland. De GRC bedankt haar unaniem voor haar constructieve samenwerking en wenst 
Polina veel succes in deze nieuwe wending van haar leven. 

 

14. Aanpassing meerjarenplan (besloten vergadering) 

Deadline advies: 29/11/2021. 

Vermits de tijd ontbreekt om dit vanavond nog te behandelen en de deadline zeer binnenkort is, wordt 
voorgesteld om dit met het dagelijks bestuur en de bestuursleden die vrij zijn te behandelen op 
25/11/2021. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de rest van de bestuursleden. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter sluit de vergadering af om 22u30. 

 

Bijlage: Nieuws uit de gemeente_november 2021.pdf 

 

 

Eddy Vaernewyck 

Secretaris a.i. GRC Sint-Martens-Latem 

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

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


