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Verslag 21 juni 2022 
20u-22u30 

Oase 
************************ 

 
Aanwezig: Inge Cnudde, Christian De Clercq, Ides De Vos, Kris Dellaert, Roger Lahaut, 

Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, 
Didier Verriest. 

Waarnemers: Veerle Yperman. 

Verontschuldigd: Karine De Wasch, Lola di Vito, Brigitte Pattyn, Karlijn Sileghem 
 Schepen Pieter Vanderheyden 

Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele 
Cultuurfunctionaris Sophie Desmet. 

 

1. Bijkomende agendapunten 

Nihil. 
 

2. Verkiezing secretaris 

Uit een rondvraag blijkt dat niemand de taak van secretaris wil opnemen. 
Er wordt geopteerd voor een beurtsysteem met Christian De Clercq, Inge Cnudde, Karine De Wasch en 
Eddy Vaernewyck. 
 

3. Nieuws uit de gemeente 

Zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage. 
 

4. Nieuws m.b.t. de verenigingen 

Zie 'Nieuws GRC-verenigingen' in bijlage. 
 

5. GECORO 

An De Vreese heeft op 06/05/2022 aan Martine laten weten dat de verslagen op de gemeentelijke 
website zullen geplaatst worden. Glenn Keukelier, handhavingsambtenaar, zal dat behartigen maar 
dient de documenten eerst nog te bewerken i.v.m. privacygegevens. 
 

6. Adviezen 

- Adviezen 2020: zie ‘Overzicht adviezen 2020_juni2022’ meegestuurd met de agenda. Openstaande 
adviezen: ‘Nieuw reglement infrastructuur’ en 'Vuurwerk op 'Latem kermis'. 

- Adviezen 2021: zie ‘Overzicht adviezen 2021_juni2022’ meegestuurd met de agenda. Openstaande 
adviezen: ‘Regels m.b.t. het gebruik van de schaapstal’ en ‘Nieuwe inkleding Binusprijs’. 
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Advies 'aanpassing meerjarenplan' 

➢ We hebben op 08/06 feedback ontvangen op ons advies. Wegens gebrek aan tijd voor een 
gesloten bespreking in deze bestuursvergadering, zal de voorzitter een voorstel van reactie op 
deze feedback aan alle bestuursleden bezorgen en dit per e-mail verder behandelen. 

➢ Veerle zal aan Bram vragen of de finale versie beschikbaar is.  

Opmerking na de vergadering: de finale versie is beschikbaar op https://www.sint-martens-
latem.be/bestuur-en-beleid/beleidsdocumenten/documentatie-meerjarenplan. 

- Adviezen 2022: zie Overzicht adviezen 2022_juni2022’ meegestuurd met de agenda. 

Openstaand advies: ‘Site Vierschaar’. 

➢ Tijdens de algemene vergadering van 13/06/2022 bezorgde schepen Pieter Vanderheyden al 
enige feedback hierover (zie hiervoor verslag algemene vergadering). 

➢ Martine benadrukt de nood van meerdere (socio)culturele verenigingen om een bijkomende info-
avond te organiseren. 

➢ De GRC vraagt zich af of er nog voldoende financiële middelen ter beschikking zijn voor een 
cultuurhuis en wijst tevens op het belang van een uitwijkmogelijkheid voor de verenigingen 
tijdens de verbouwing. 

 

7. Visienota Cultuurbeleid 

- Nog geen discussienota ontvangen. 

- Wordt ook een budgettair luik voorzien, vb. basisbudget cultuur, museumbeheer, GRC-budget, …? 

➢ Budgetten voor cultuur zijn gekoppeld aan het meerjarenplan. 

➢ De jaarlijkse subsidie voor de GRC zal niet worden opgenomen in de visienota, wel in het nieuw 
reglement ‘Subsidies adviesraden’. De GRC heeft momenteel recht op 1000 euro 
trekkingsrecht/jaar en 500 euro voor de gewone werking. 

 

8. Tijdlijn 2022 

8.1 Cultuurcafés 

- 28/08/2022: geen cultuurcafé, maar een brunch in het kader van het Latems Kunstenaarsforum. 

- 11/09/2022: cultuurcafé met Antony Hudek. De namen van de twee bijkomende gasten zijn nog niet 
gekend. MDD-medewerkers zullen mee instaan voor de logistieke ondersteuning van het 
cultuurcafé. 

- Mathieu Sys: mogelijke verschuiving naar het Kerstdorp. 

- Andere ideeën voor cultuurcafés: 

➢ thema te kiezen door de Jeugdraad; 

➢ kinderen en cultuur (LuKiArt vzw in samenwerking met Karlijn Sileghem, Martijn Bal,…), eventueel 
als hommage aan Eva Bal; 

➢ kalligrafie en het ontstaan van de taal (Brody); 

https://www.sint-martens-latem.be/bestuur-en-beleid/beleidsdocumenten/documentatie-meerjarenplan
https://www.sint-martens-latem.be/bestuur-en-beleid/beleidsdocumenten/documentatie-meerjarenplan
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➢ feminisme in de kunst; 

➢ een cultuurcafé naar aanleiding van de opening van de bib. 

- Ideeën voor culturele initiatieven: 

➢ street art (zie project vzw Wallin; Veerle zal hierover info bezorgen). Sabine zou in dit kader een 
project willen uitwerken op een muur aan de Oase; 

➢ schilderen met krijt op gras, muren, … (cf Saype: https://www.saype-artiste.com/); 

➢ Oekraïense vluchtelingen die in Latem verblijven aanspreken, maar er is al een samenwerking 
voorzien met 11-groep Latem-Deurle (kookproject). 

8.2 Toer van de verenigingen 

Zie 'Nieuws GRC-verenigingen' in bijlage.  

8.3 Algemene Vergadering 

- Evaluatie: algemeen werd de formule van de workshop zeer positief onthaald door de deelnemers. 

- Bart, Didier en Martine komen op 11 juli samen om de conclusies uit de workshop te evalueren en 
structuur te brengen in de grabbelton van ideeën. 

- Veerle stelt voor om nog beknopter te werk te gaan met bvb. een vijftal stellingen/vragen en de 
groepjes 45 minuten tijd te geven om hierover te debatteren. 

8.4 Kunst-Licht 

Er wordt voorgesteld om een ruimere werkgroep samen te stellen om de toch wel zware organisatie te 
dragen. Bovendien is een jaarlijkse editie wellicht te hoog gegrepen (om de twee jaar is realistischer) en 
moet er ook worden nagedacht om in eerste instantie vooral een idee/voorstel uit te werken en dit dan 
te laten uitvoeren door of in samenwerking met diverse verenigingen. Samenwerking is trouwens een 
van de aandachtspunten die de diverse verenigingen naar voren brachten. 
 

9. Tijdlijn 2023 

9.1 Barbaixprijs voor fotografie 

- Veerle stelde tijdens de algemene vergadering voor om opnieuw op te starten in 2023 met de 
Barbaixprijs, n.a.v. het jubileum van de Fotoclub Latem.  

- Hiervoor moet een werkgroep worden samengesteld: Martine, Inge, Kris en Didier zijn kandidaat 
(Karine, die vandaag is verontschuldigd, zal worden gevraagd als vijfde lid van de werkgroep). 

9.2 Tentoonstelling Maria Blondeel 

Maria krijgt een tentoonstelling in het museum Gevaert-Minne in het najaar 2023. Zij wil haar (eerder 
abstract) werk in dialoog laten gaan met het werk uit het museum. 
In de schaapstal wordt ook een audiovisuele opstelling voorzien uit de jaren ’70-’80. 
Anthony Hudek werd bereid gevonden om op te treden als curator.  
 
 
 

https://www.saype-artiste.com/
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10. Werkgroep ‘Poëzie’ 

Doel: onze gemeente laten uitgroeien tot het poëziedorp van Vlaanderen. Het Poëziecentrum wil 
hieraan actief meewerken en deed al een rondvraag in het buitenland naar gelijkaardige projecten. 

Werkgroep: Bart, Martine, Sabine, Brigitte, Karine (?), Eddy. 
 

11. Werkgroep ‘Forum actieve kunstenaars’ 

28/08/2022: brunch. 
Veerle heeft de aankondiging reeds uitgestuurd, incl. de link voor inschrijving. 
In augustus stuurt Bart een mail naar alle deelnemers aan de brunch met meer info over het doel van 
dit informeel event. 
Er zal wel wat hulp nodig zijn vanuit de GRC om een en ander in goede banen te leiden. Een werkgroep 
zal hiervoor worden opgericht.  
Voor de deelnemers van Kunst-Licht wordt niets apart voorzien, maar zij mogen eveneens gratis 
aanschuiven aan het buffet. 
 

12. Werkgroep ‘Rouw en verdriet’ 

Brigitte, Sabine en Karlijn hadden hieromtrent een eerste overleg.  

Concept: vuurkorf rouwcirkel in de tuin van Gevaert-Minne/zang/verhaal/ritueel... reveil 2022. 

Eventueel met subsidies: Cultuurregio Leie Schelde, Literatuur Vlaanderen, lokaal talent/sponsoring of 
cultuurbudget. 

Karlijn schrijft hiervoor een verhaal rond het schilderij ‘Mijmering’ van Gust de Smet. 

De concrete uitwerking van het project moet nog verder worden doorgesproken.  
 

13. Financiën 

Status 21/06/2022: geen wijziging tegenover de status die werd gepresenteerd tijdens de algemene 
vergadering, nl. 977,21 euro (293,54 in kas en 683,67 op de bank). 

Sinds de vorige vergadering werd 400 euro waarborg teruggestort door de kerkfabriek van Deurle en 
werden 9 euro beheerskosten uitgegeven. 

De Kerkfabriek Sint-Martinus van Latem zal ons nog de waarborg van 400 euro terugstorten. 
Het lokaal bestuur zal in de nabije toekomst de kosten voor Kunst-Licht terugbetalen. 
 

14. Volgende vergadering 

Martine stuurt een Doodle voor september. 
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15. Rondvraag 

- Gisela Vansteenkiste stelt op 15/10/2022 haar 3e gedichtenbundel voor, evenals een biografische 
bundel met verhalen over haar ouders, de manier waarop zij hun idealen waarmaakten en hoe dat 
Gisela heeft geïnspireerd. De gedichten zullen voorgedragen worden door Gisela en Jo Van 
Meirhaeghe. Muzikale omlijsting: Ann Willems. Locatie: Oude Brouwerij. Tijdstip: 19u of 19u30. 

- Gezellig samenzijn bij Martine, georganiseerd door Martine en Didier: er wordt gemikt op een datum 
in september. 

- Groepsfoto moet worden hernomen. Didier gaat een doodle doorsturen met diverse data tussen juli 
en september. 

- Ides zal volgend werkjaar 1 avond/week de beginners bij Latems Creatief coachen. 

- Sabine heeft met de kinderen van LuKiArt vzw een bezoek gebracht aan museum Gevaert-Minne. De 
kinderen mochten een schilderij kiezen en hun gevoelens daarbij formuleren in de zin van ‘wat zou 
jij willen zijn in dat schilderij?’. De samenwerking met museum Gevaert-Minne was een succes en 
wordt verder uitgebouwd de komende jaren. 

 

De vergadering wordt om 22u30 gesloten. 

 

Bijlagen 

▪ Nieuws GRC-verenigingen_juni 2022.pdf 

▪ Nieuws uit de gemeente_juni 2022.pdf 

 

 

Eddy Vaernewyck 

Lid van het secretaristeam GRC Sint-Martens-Latem 

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

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


