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Verslag 15 september 2022 
20u-22u30 
Vierschaar 

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

Aanwezig: Inge Cnudde, Christian De Clercq, Ides De Vos, Karine De Wasch, Kris 
Dellaert, Roger Lahaut, Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert, Karlijn 
Sileghem, Eddy Vaernewyck, Martine Vanhoucke,  

Waarnemers: Veerle Yperman 
 Schepen Pieter Vanderheyden 

Verontschuldigd: Lola di Vito, Bart Vandesompele, Didier Verriest 
 Cultuurfunctionaris Sophie Desmet 
 Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele 
 
 

1. Bijkomende agendapunten 

Het wordt de hoogste tijd om werk te maken van de herdenking van Eva Bal. 
 

2. Nieuws uit de gemeente 

Zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage. 
 

3. Nieuws m.b.t. de verenigingen  

Zie ‘Nieuws GRC-verenigingen’ in bijlage. 
 

4. GECORO 

De verslagen van de GECORO-vergaderingen staan nog niet online. Burgemeester Agnes zal dit 
aankaarten in de GECORO-vergadering van 15/09/2022. 
 

5. Adviezen 

▪ Adviezen 2020, nog twee openstaande adviezen: 

- 'Vuurwerk op 'Latem kermis'; 

- ‘Nieuw reglement infrastructuur’: voorstel op 13/09/2022 ontvangen van Sofie Blondel, 
diensthoofd burgerzaken en onthaal, en naar alle bestuursleden gestuurd op 13/09/2022. 

Schepen Pieter licht toe:  

➢ De schaapstal werd niet vermeld omdat deze locatie ressorteert onder museumbeleid. Het 
gebruik van de schaapstal zal in de visienota worden verduidelijkt. 
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➢ De cafetaria van de sporthal staat niet vermeld omdat die enkel wordt gebruikt door de 
sportverenigingen en uitzonderlijk door de senioren. 

➢ De kerken worden beheerd door de kerkfabrieken. 

De Cultuurraad zou het interessant vinden dat de verenigingen de planning van elke kerk 
kennen. 

➢ De verantwoordelijke voor iedere locatie zal geafficheerd worden per locatie. 

De Cultuurraad zal tegen de gevraagde deadline een advies indienen. 

▪ Adviezen 2021, nog twee openstaande adviezen: 

- ‘Regels m.b.t. het gebruik van de schaapstal’: zie hierboven. 

- ‘Nieuwe inkleding Binusprijs’. 

Het lokaal bestuur zou graag met themajaren werken. Bijvoorbeeld: 

✓ 2023: fotografie → Edgard Barbaixprijs voor fotografie 

✓ 2024: 1200 jaar Latem → Binusprijs 

✓ 2025: muziek → Lieven Duvoselprijs  

✓ 2028: Binus overleed 110 jaar geleden → Binusprijs 

✓ 2029: Karel van de Woestijne overleed in 1929 → Karel van de Woestijne poëzieprijs. 

We hebben op 08/06/2022 feedback ontvangen op ons advies m.b.t. de aanpassing van het 
meerjarenplan. De Cultuurraad wil hier graag nog op reageren. 

▪ Adviezen 2022, één openstaand advies: 

- ‘Site Vierschaar’: nadat het lokaal bestuur alle informatie heeft verzameld, zal ze een bijkomende 
infovergadering voorzien. 

 

6. Visienota Cultuurbeleid 

Veerle hoopt in december een ontwerptekst klaar te hebben. 
 

7. Tijdlijn 2022 

7.1 Cultuurcafés 

- 11/09/2022: cultuurcafé met Antony Hudek geannuleerd. Nieuwe datum nog niet gekend. 

- Kerstdorp: cultuurcafé met Mathieu Sys. 

- Idee cultuurcafé met Gust De Coster: eerder voorzien in 2023 in combinatie met een project van de 
Cultuurregio in het kader van Belpop Bonanza, de wereld van Jan Delvaux (zie boek ‘De Dikke 
Delvaux’, de 500 mooiste verhalen uit de Belgische popmuziek). Andere gasten: 2 artiesten uit de 
belpop-periode. Dit cultuurcafé kan ook worden gekoppeld aan de erfgoeddag op 23/04/2023 met 
het thema ‘Beestig’. 

- Andere ideeën voor cultuurcafés: zie vorige bestuursvergadering. Te bespreken met Bart. 
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7.2 Toer van de verenigingen 

De voorzitters van de verenigingen met dewelke Didier en Martine nog niet hebben kunnen 
kennismaken werden opnieuw aangeschreven.  

7.3 Algemene Vergadering: opvolging workshop 

Bart heeft structuur gebracht in de notities van de brainstorm-groepen m.b.t. ‘Samenwerken’ en 
‘Duurzaamheid’ en deze samenvatting besproken met Didier en Martine. Op 26/09/2022 komen ze 
opnieuw samen om conclusies te formuleren. 
 

8. Tijdlijn 2023 

8.1 Barbaixprijs voor fotografie 

Wordt opgestart in 2023, n.a.v. het jubileum van de Fotoclub Latem. De werkgroep werd reeds 
samengesteld: Martine, Inge, Kris en Didier.  

8.2 Tentoonstelling Maria Blondeel 

Zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage. 

8.3 De Koutermolen bestaat 650 jaar (de Koutermolen wil ook meewerken aan ‘1200 jaar Latem’) 
 

9. Werkgroep ‘Poëzie’ 

Bart zal een Doodle naar de andere werkgroepleden (Martine, Sabine en Eddy) sturen. 
 

10. Werkgroep ‘Forum actieve kunstenaars’ 

▪ 28/08/2022: brunch. 

Evaluatie: Martine moet de samenvatting van de ideeën nog maken, maar het is duidelijk dat de 
kunstenaars geïnteresseerd zijn om elkaar en de ateliers van de collega-kunstenaars beter te leren 
kennen. 

Verdere stappen: speed-date event in januari 2023. Het voorstel van Bart om hen hiervoor allen een 
voorwerp te laten meebrengen, iets wat hen nauw aan het hart ligt of hen passioneert, met een 
verhaal, een werk, een stuk tekst dat hen inspireerde of een beeldje, afhankelijk van waar ze mee 
aan de slag zijn, werd positief onthaald. 

Aandachtspunt: de Cultuurraad wil coördineren, maar het is de bedoeling dat de initiatieven van de 
kunstenaars zelf komen.  

▪ Mevrouw Lonneville wordt volgend jaar 80 en heeft gepolst naar de mogelijkheid voor een 
retrospectieve tentoonstelling. De bestuursleden ondersteunen dit idee. Ook Veerle ondersteunt dit 
idee en is bereid de voorwaarden op te zoeken. Martine zal Mevrouw Lonneville vragen om met 
Veerle contact op te nemen. 

 

11. Werkgroep ‘Rouw en verdriet’ 

De werkgroep (Brigitte, Karlijn en Sabine) bereiden in samenwerking met Veerle Yperman Reveil 2022 
voor (zie ook ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage). 
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Datum: 1 november tussen 17u en 18 u. 

Concept: het betreft een ritueel van verbinding en troost na een verlieservaring, waarbij de aanwezigen 
plaatsnemen in een verbindende cirkel rond een vuurschaal in de verlichte tuin van Gevaert-Minne. De 
verbondenheid geeft kracht. Een vuurmeester staat in voor de veiligheid. Er worden teksten en 
gedichten voorgelezen en er worden muzikale intermezzo’s (cellist Frans Grapperhaus, partner van 
Maaike Cafmeyer) voorzien. De aanwezigen krijgen ook de mogelijkheid actief/creatief deel te nemen 
in het gebeuren. 

Inschrijven is noodzakelijk. Elke deelnemer brengt een dekentje en een tak mee. 

Er is reeds promotie in het Dorpsmagazine voorzien.  

Als het weer tegenvalt, gaat de activiteit niet door. 

GRC-vrijwilligers op de dag zelf (vb. banners/linten ophangen, drankje serveren, … ) → Martine stuurt 
hiervoor nog een e-mail naar de bestuursleden. 

Financieel: ondersteuning van het lokaal bestuur (zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage). 
 

12. Financiën 

Status 15/09/2022: 2.010,18 euro (293,54 in kas en 1.716,64 op de bank). 

In afwachting van het reglement voor de adviesraden, ontvangt de GRC een basisbudget van 500 euro 
voor de werking en een budget van max. 1.000 euro voor activiteiten, te verantwoorden door facturen. 
Er wordt in het reglement geen indexering voorzien. 
 

13. Volgende vergadering 

Martine stuurt een Doodle voor november. 
  

14. Rondvraag 

▪ Uitbreiding EX-perten met ex-bestuursleden van de periode 2013-2018? –> Akkoord. 

▪ Karlijn vraagt de mogelijkheid om kinderen tussen 8 en 17 jaar te begeleiden in hun kennismaking 
met podiumkunsten. Ze zou dit onbezoldigd willen doen, maar zou graag beroep doen op de 
gemeentelijke infrastructuur. 

De werkgroep ‘Subsidies’ zal dit in de eerstkomende vergadering aan bod brengen. De Cultuurraad 
steunt Karlijn’s initiatief en geeft reeds gunstig advies.  

Dit zou een eerbetoon aan Eva Bal kunnen worden. 

▪ Eddy laat ons kennismaken met de smartphoneroute, langs de Leie in Deinze. Doel: poëzie 
beluisteren. 

▪ Chris meldt dat er op 7 oktober wordt gefeest omdat de seniorenraad 20 jaar bestaat. Er staat om 
18 u een spetterend concert op het programma met de Vlas Music Band. Daarna volgt een 
uitgebreide receptie. De leden van de Cultuurraad zijn uitgenodigd. Inschrijven is noodzakelijk. De 
toegangsprijs is 5 EUR. 
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▪ Sabine zet in de verf dat er een zeer goede samenwerking is tussen LuKiArt vzw en MDD. Binnenkort 
zijn de kinderen weer welkom in MDD, op een latere datum ook nog eens in het Gevaert-
Minnemuseum. MDD wil Sabine ook steunen in haar projecten met zieke kinderen. 

 

 

Bijlagen 

▪ Nieuws GRC-verenigingen_september 2022.pdf 

▪ Nieuws uit de gemeente_september 2022.pdf 

 

 

Karine De Wasch 

Lid van het secretaris-team GRC Sint-Martens-Latem 

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

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


