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1. G O E D K E U R I N G V E R S L A G VAN DE ALGEMENE VERGADERING 21/02/2013

Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd.

2. C U L T U U R C A F E S

2.1 22/09/2013: Joke Schauvliege.
Aanvang om 10u30.
Bevestigd door het kabinet van de minister
2.2 15/12/2013
Jan Briers heeft bevestigd. Dit cultuurcafé valt samen met de kerstmarkt. De gasten zijn nog niet
gekend.

3. C U L T U U R P R I J Z E N 2 0 1 3

3.1 Prijs voor Cultuur 2013
Het is de bedoeling om vanuit de gemeente (voornamelijk een kunstenaarsgemeente) een prijs uit te
reiken. Deze prijs wordt vrij breed gedragen. “Wie is de cultuurfiguur van het jaar?”
Bedenking: is daar nog ruimte voor, de financiële mogelijkheden?
De gedachte achter deze prijs, de opdracht: de mensen over cultuur laten spreken in de gemeente,
cultuur laten leven in de gemeente.
Communicatie “Wie wordt de cultuurfiguur van de gemeente van het jaar“
-> via de website
-> Mails richten naar de voorzitters van de plaatselijke verenigingen

-> richten en communiceren naar de bevolking in het algemeen (Informatief, bibliotheek, openbare
ruimte enz…)
Volgens de schepen Kristof Vanden Berghe is het belangrijk alles van in het begin goed uit te denken
en vast te leggen. Wordt dit een prijs van de cultuurraad, van de gemeente of van beide?
De jury samenstelling wordt gekozen vanuit de Cultuurraad.
Het wordt een symbolische prijs.
In het voorjaar 2014 uitreiken.
CONCREET: punt voor de volgende agenda
3.2 Richard Minne viering 2015
Richard Minne overleed in 1965.
Iedereen is het er over eens dat Richard Minne wat meer aandacht mag krijgen. Minne had meer
invloed op Sint-Martens-Latem dan Karel van de Woestijne, hij leefde in S.-M.-L. vanaf 1928 tot aan
zijn overlijden.
Voorbeelden worden aangehaald:
- Minne jaar
- Zoeken naar een nieuwe straatnaam…
- Eikeldreef daar was zijn woning…
- samenspel tussen schilderijen en poëzie van Minne…
- voorstel vanuit de groep om ook stenen te verspreiden in de gemeente waarop poëzie staat
gegraveerd van Minne…, een soort wandelroute realiseren “Richard Minne”-pad met blauwe
hardsteen rotsblokken, stapstenen waarop poëzie gebeiteld…
- Minne gedragen door de gemeente, een platform samenstellen met de burger.
CONCREET:
Er zal een werkgroep worden samengesteld rond het thema Richard Minne, waarbij men de idee
verder zal uitwerken.
De voorzitter van de cultuurraad zal een officiële brief richten met de vraagstelling vanuit de raad
naar de gemeente.
De cultuurraad zal advies geven aan de gemeente.

4. W E B S I T E E V A L U A T I E

4.1 Hoe gaan we om met de informatie van de verschillende verenigingen?
Zoveel mogelijk informatie oppikken en aan Sabine doorgeven, zij zal dit op de website plaatsen.
Welke informatie wel en welke niet?
Sabine neemt het woord: het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk informatie op de website komt,
onderaan voorziet ze een onderwerp “bevriende sites”.
De ene vereniging is al wat actiever op de site dan de andere om info door te geven.
Er werd tot op vandaag nog niet proactief gecommuniceerd naar de verenigingen.
Vandaag is het een service van de Cultuurraad om via de website de verenigingen een extra platform
te bieden. We moeten er over waken dat het niet stil valt.
Bijvoorbeeld een plek maken met de naam “nieuwsjes om te delen” – “tips” – “interessante
cultuurtips”… dit wordt verder uitgewerkt door Sabine.

De website van de gemeente komt ter sprake:
Het is Veerle Yperman, de vrije tijdsconsulente in de gemeente die de website van de gemeente
beheert. Onze fotolijst met leden van de cultuurraad moet worden aangepast, het is de verkeerde
die op de website staat. Sabine zal een mailtje richten naar Veerle met het verzoek de goede lijst te
publiceren.

5. OVERZICHT NIEUWS GEMEENTE – SCHEPEN EN CULTUURFUNCTIONARIS

mevrouw Sophie Desmet neemt het woord:
5.1. 1 en 2 juni via de kerkraad rondleiding kerkhoven:
- Gidsen Lieve Lammens en Freya Malfait
5.2 Erfgoedcel en POLLS
- er worden medewerkers aangesteld.
- er zullen mogelijke locaties worden voorgesteld: mogelijk is o.a. Deurle Pastorie, de Brouwerij
waarin reeds de heemkring en het archief-en documentatiecentrum is ondergebracht.
Eddy Vaernewijck merkt nogmaals op dat er zaken verdwijnen uit het Archief- en
Documentatiecentrum, er zouden op zolder verschillende mappen verdwenen zijn. Ook de volledige
ladenkast “personen” is leeg o.a. alles van Cyriel Buysse. De inhoud is verdwenen. In elk geval het zit
niet meer op de juiste plaats.
Volgens de schepen Kristof Vanden Berghe wordt ook nog in Deinze de Tolpoortstraat voorgesteld,
dit is een legaat dat de Stad Deinze verkreeg met de opdracht het pand volledig te vrijwaren. Het
betreft een herenhuis met verschillende kleine kamers. Het legaat stelt wel dat de Stad Deinze er een
bestemming moet aan geven.
5.3 Karel van de Woestijneprijs 2013
Dossier heeft stilgelegen vanwege afwezigheid door ziekte van de cultuurfunctionaris:
Volgende week vergadering.
Juryleden Yves T’Sjoen en Carl Destrycker (Poëziecentrum Gent) wachten hun officiële uitnodiging
vanuit de gemeente af.
Laatste zondag van oktober uitreiking. Best uitreiken vóór de boekenbeurs.
5.4 Aankoop en bruikleen bijkomende werken
Er werd een schilderij van Leon De Smet aangekocht, dit werk zal worden opgehangen in het
Museum Gevaert-Minne.
Er is een bruikleen van 25 jaar op 2 werken van Guust De Smet, een impressionistisch en
expressionistisch werk.
5.5 Piet Boyens – Titel van Ereburger van Sint-Martens-Latem
In geheime zitting werd besloten om Piet Boyens de titel van ereburger van Sint-Martens-Latem toe
te kennen.
Op 11 mei 2013 zal de academische zitting doorgaan.
Gastsprekers zijn: Frans Boenders en Gouverneur Jan Briers
De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door celliste Viviane Spanhoghe

5.6 11-juli-viering met Gregoriuskoor en Luc De Bruyckere
Dit gaat door in de Raadzaal van het gemeentehuis op zaterdag 6 juli 2013
5.7 Expositie Artiestenzolder Bloemenmarkt – evaluatie – toekomst
Openingsuren: het idee dat bezoekers doorlopend de tentoonstelling in het gemeentehuis kunnen
bezoeken is geen haalbare optie.
Wel kan dit op voorwaarde dat er op voorhand een melding wordt gemaakt van een bezoek
Voorwaarde: eenvoudige melding aan het gemeentebestuur dat een bezoek door een groep aan de
tentoonstelling is gepland. Dit is enkel mogelijk tijdens de kantooruren en op zaterdagvoormiddag in
aanwezigheid van een gids.
De verantwoordelijke van de rederij zullen worden geïnformeerd over de tentoonstelling en de
bezoekmogelijkheden.
Het bezoeken van de tentoonstelling in het gemeentehuis kan vooral op maandag- en
dinsdagvoormiddag een extra troef zijn ter aanvulling omdat alle andere bezienswaardigheden in de
gemeente dan gesloten zijn.
5.8 Feed-back UIT-kalender
Er werd reeds veel informatie ingevoerd op de UIT-kalender
Er wordt opnieuw een opmerking gemaakt dat de recente activiteiten bovenaan moeten staan.
Events kunnen op een betere manier worden ingebracht in het systeem.
5.9 Kandidatuur Monumentenprijs 2013 met Gevaert-Minne
De gemeente heeft haar dossier Gevaert-Minne ingediend met betrekking tot de kandidatuur
Monumentenprijs.
5.10 Aanvraag tot erkenning van het NOVAnetwerk als culturele vereniging
Het dossier wordt bekeken, de statuten werden doorgenomen en de brief van mevrouw Sylvie
Verstraeten, stichtster NOVA voorgelezen.
Bedenkingen en opmerkingen:
Vergelijkbaar met Casa ‘93
Is dit een private culturele vereniging? Een gesloten club?...
Er wordt na discussie vooropgesteld om dit punt opnieuw te bespreken op de eerstvolgende
vergadering van 5 juni en de Stichtster mevrouw Sylvie Verstraeten officieel uit te nodigen om haar
de kans te bieden iets meer toelichting te geven aan de leden van de Cultuurraad. Mogelijkheid om
een kwartier toelichting te geven.
Concreet wordt ook nogmaals het onderwerp “profiel van de verenigingen” besproken, er wordt
vooropgesteld dit te herbekijken. Wat is de definitie van een culturele vereniging? Dit staat niet in de
Statuten van het huishoudelijk regelement.
Ook staat de herkenning van vereniging los van het subsidiesysteem.

6. A N D E R E P R O J E C T E N 2 0 1 7

6.1 Subsidieregeling aanpassen – Ward (zie email Bart 21/12/2012) + taakverdeling)
De originele subsidieregeling dateert van 2 jaar geleden, deze zal onder de loep worden genomen en
hier en daar worden bijgewerkt. Ward heeft ondertussen heel wat voorbereidend werk verricht en
opzoeking gedaan. Er zal een werkgroep worden opgericht. Deze werkgroep zal bekijken hoe het
subsidiereglement beter kan worden uitgewerkt, de administratie kan worden vereenvoudigd.
Eventueel ook werken met een puntensysteem.

NOOT: momenteel is het enkel nog de secretaris van de gemeenten die echt weet hoe de regeling
werkt.
6.2 Herdenking Groote Oorlog in 2014
Eva Bal geeft een toelichting:
Binnen dit thema wenst ze iets uit te werken met kinderen en scholen dat te maken heeft met poëzie
en muziek.
Samen met de kinderen onderzoeken wat ze doen met het thema oorlog, wat gaat er in hen om wat
houdt hen bezig…
Eva zal voor een structuur zorgen waarbinnen iets kan worden uitgewerkt.
Kristof Vanden Berghe:
Op 11/11/2013 zal er in Deurle en Latem een herdenkingsplechtigheid worden gehouden waarbij
kinderen van het 6de leerjaar een tekst zullen brengen.

7. V A R I A

7.1 Afrekening cultuurcafé 24/02/2013
351
117 betalende aanwezigen aan 3 EURO
Inkomsten drankverkoop

145
496

Uitgaven
Aankoop wijngeschenk Jef Neve & F. Sioen
Liesbeth Imbo
Phyllis Van Regelmortel hulp receptie
Betaald aan ChriStian De Clerck (drank receptie)

67.12
150
30
142.97
-390.09

Saldo

105.91 EURO

Financiële toestand op 25/04/2013
Kas:
178.20 EURO
Bank:
906.69 EURO
1084.89 EURO

7.2 Bijenproject Ann
Ann Schollaert en Frederick Van Vlaenderen werken een project uit.
Het gaat niet goed met de bijen. Onrustwekkende massale bijensterfte, onze belangrijkste
bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun
korven en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo mogelijk nog slechter doen.
Grootste oorzaken zijn:
- parasieten zoals de mijt Varroa
- pesticiden
- bloemenarmoede
- een dalend nestaanbod waar bijen zich kunnen nesten
- monocultuur
- te weinig imkers
De gemeente zal hieraan meewerken.

O.a. kwamen er ook reeds positieve reacties van de plaatselijke imkers, de Oost-Vlaamse
imkersbond, de Landelijke Gilden en Natuurpunt.
Dit onderwerp zal uitgebreid aan bod komen met de nodige powerpoint presentatie op 14
mei e.k. tijdens de MINA raad, alle partijen hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd.
Meer info op de volgende cultuurraad.
8. V O L G E N D E B I J E E N K O M S T C U L T U U R R A A D

Woensdag 5 juni 2013 om 20u00 in het Sociaal Huis, Vennelaan 23

Opgemaakt op 05/05/2013 door Ann Schollaert
Secretaris GRC

