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1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 22 januari 2015 wordt goedgekeurd.
2. Afgeleverde adviezen
Tentoonstelling Jos Decordier
De GRC heeft deze aanvraag positief geadviseerd. De gemeente heeft dit advies gunstig gevolgd en
organiseert in oktober/november van dit jaar een tentoonstelling in het Museum Gevaert-Minne.
3. Cultuurcafés
3.2 Cultuurcafés 2015
In het kader van de Richard Minne-herdenking organiseert de gemeente een aantal toneelvoorstellingen “Richard Minne : Kort en Goed” van Carlos Alleene in een regie van Werther Vander
Sarren. De gemeente heeft gevraagd of wij, in het kader van een cultuurcafé, de eerste voorstelling,
op 13 september, voor onze rekening kunnen nemen.
Wij hebben ons akkoord verklaard .
Voor het cultuurcafé op de Kerstmarkt moet het onderwerp nog bepaald worden.
4. Evaluatie van de POLS-vergadering van 26/02/2015
Deze vergadering werd algemeen positief beoordeeld. Alleszins voor herhaling vatbaar en er werd
voorgesteld om, in de toekomst , tweemaal per jaar te vergaderen. Deze vergaderingen zouden
telkens in een andere gemeente plaatsvinden.
Subsidiereglementen en cultuurprijzen zijn regelmatig ter sprake gekomen. Deze twee thema’s zullen
op een volgende bijeenkomst (in het najaar 2015) meer in detail behandeld worden.
Andere thema’s die aan bod kunnen komen :
- Organisatie van “Weken van /Dagen van…” (vb. Festival van Vlaanderen, Erfgoeddag).
Kan er op vlak van cultuurprogrammatie intergemeentelijk worden samengewerkt om zo
een groter evenement naar onze regio te halen.
- Vorming van vrijwilligers en verenigingen bv. Opleiding Erfgoeddag, opleiding invoeren
van gegevens inde Uitdatabank, Regionale Uitpas
- Hoe leden van Culturele Raden motiveren en tot inspraak brengen; leren breder te
denken in het kader van een (inter)gemeentelijk cultuurbeleid.

5. Financiën : stand van zaken op 22/01/2015
Bank : € 1.954,32 (1)
Kassa : € 614.15
€ 2.568,47
(1) In dit bedrag zitten wel reeds € 275,- als bijdrage voor het jaarlijks etentje
6. Cultuurprijzen
5.1 Barbaix-prijs voor fotografie met als thema “Smal l is Beautiful”
Er zijn uiteindelijk 41 inzendingen.
Een vierkoppige jury, waaronder Michiel Hendrickx, Chris Dellaert en Albert Koentges, beoordelen de
inzendingen.
De GRC helpt bij de ophanging van de foto’s en tijdens de openingsuren van de tentoonstelling op
18-19/04 en 25-26/04 (Sophie stuurt de surveillancelijst door).
De prijsuitreiking, in de Raadzaal van het gemeentehuis, gaat door op vrijdag 17 april om 19u30 en
wordt muzikaal opgeluisterd door leden van de muziekacademie van Deinze.

5.2 Richard Minne
Wij hebben een brief ontvangen van de universitaire bibliotheek van Gent. Ze zijn akkoord om
iemand aan te stellen om het nodige onderzoek te doen voor het inrichten van een tentoonstelling
en het maken van een boek.
7. Beheersorgaan Gemeenschapscentrum
Op 27 januari was er een vergadering in de Brouwerij.
Er werd echter vastgesteld dat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig waren om beslissingen
te kunnen nemen. De aanwezigen hebben dus enkel de agendapunten overlopen en besproken.
6.1 Audiovisuele systemen zalen en kasten
Er is een betere kast nodig voor het audiovisuele systeem in de Brouwerij en ook de kast in Centrum
Vierschaar moet aangepast worden.
Het college heeft besloten tot plaatsing van een Wifi en internetverbinding in alle
Gemeenschapszalen.
Per zaal zou ook een mobiele geluidsinstallatie kunnen voorzien worden of een afstandsbediening
met laserpointer voor powerpointpresentaties.
6.2 Akoestiek en verduistering
Het college heeft de beslissing genomen tot het plaatsen van akoestische panelen in Centrum
Vierschaar. Voor de verduistering van Centrum Vierschaar zou geopteerd worden voor
demonteerbare zwarte doeken.
6.3 Data volgende vergaderingen
De eerstvolgende vergadering heeft plaats op donderdag 26/03 in de Kwakstraat (Zomernest)om
19u30. De daaropvolgende vergadering gaat door op donderdag 21 mei, eveneens om 19u30, in de
Vierschaar.

8. Project Driespoort in Deinze.
Tijdens het weekend van 1 of 14 mei zou er een kijkweekend georganiseerd worden. In de
winkelruimte op het gelijkvloers zou er een tentoonstelling ingericht worden met werken van o.a.
Latemse kunstenaars zoals Michel Flamme, Annabelle Schatteman. Albert stelt ook Steven Desmet
en Reynardus voor.
Bart gaat samen zitten met de inrichters van het kijkweekend om de mogelijkheden te bespreken tot
het bezoeken van site.
9. Nieuws uit de Gemeente
9.1 De VVV Leiestreek heeft een nieuwe website “Langs de Leie”
9.2 Door besparingen zullen er in de toekomst, jaarlijks, slechts 2 uitgaven meer zijn van POLSslag,
nl. in maart en september of november.
9.3 Op 11 april 2015 is er de inhuldiging van het nieuwe Leiepont aan het Tempelhof. Dit gebeurt met
met een academische zitting en enkele overvaarten. Dit pont zal een paar dagen per week
functioneren.
9.4 De Open Kerkendagen hebben plaats tijdens het weekend van 6-7juni 2015.
In Latem zijn er rondleidingen en worden er kindertekeningen tentoongesteld.
In Deurle is er een zoektocht en een expo met glasramen van Ingrid Meyvaert. Er zal ook een
folder zijn over de belangrijkste graven op het kerkhof en er wordt een film vertoond van Pol
Vander Plaetsen over de geschiedenis van de kerk.
9.5 Het kunstwerk “Wachtertjes” van Herman Van Nazareth wordt, op verzoek van de kunstenaar,
weggenomen.
9.6 Op zondag 20/9 viert de harmonie haar 125ste verjaardag. Deze viering gaat door in het eigen
lokaal op de Kortrijkse steenweg.
9.7 Etienne Van Den Abeele en Herman Van Nazareth nemen deel aan de expo “Getij-dingen” in
Koksijde.
9.8 In het Documentatiecentrum werken iedere dinsdagnamiddag 6 à 7 personen om de inventaris
op te maken.
10. Activiteiten 2015
10.1 Optreden Johan Verminnen op 24/04
Alle kaarten zijn verkocht
10.2 Algemene vergadering 2014/2015
Deze gaat door in Centrum Vierschaar op vrijdag 8/5 om 20 uur
10.3 Jaarlijks etentje Cultuurraad op 27/03
Tot nu toe slechts 3 betalingen ontvangen. Chris stuurt een herinnering
10.4 Vergadering met Jeugdraad
De jeugdraad heeft gevraagd of het niet mogelijk is iets te organiseren in samenwerking met de
GRC. Bart neemt contact.
11. Goedkeuring LukiArt als lid van de GRC
De aanvraag, door LukiArt, tot erkenning als lid van de Algemene Vergadering van de GRC wordt,
met algemeenheid van stemmen, goedgekeurd.

12. Subsidiereglement
Kristof maakt een Doodle om een datum voor de volgende vergadering vast te leggen.
13. Rondvraag
Guido Vanden Berghe herinnert aan het 75-jarig bestaan van het plaatselijk Davidsfonds in 2016 en
de verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden.
Sabine Pauwaert vraagt of de “Kinderkunstdag” nog doorgaat.

Volgende vergadering
Dinsdag 21 april (20 uur) in het Sociaal Huis

Roger Lahaut
Vervangend secretaris

