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1. Opening van de vergadering
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Werking GRC
- Via een Powerpoint-presentatie (zie de bijlage) licht voorzitter Bart Vandesompele de rol van de
GRC als adviesorgaan toe en geeft hij een overzicht van het werkjaar 2016-2017. De Cultuurraad
bestaat bij Vlaams decreet en is de overkoepelende adviesraad die alle cultuurverenigingen in Latem
en Deurle vertegenwoordigt naar het College van burgemeester en schepenen. Zijn belangrijkste
opdracht bestaat in het geven van adviezen, bespreken van de subsidies, klankbord voor de
verenigingen en beleidsmakers, organisatie van activiteiten van cultuurspreiding en
cultuurparticipatie. Het Cultuurcafé is daarvan een voorbeeld.
- De Cultuurcafés zijn opnieuw een succes gebleken. Het eerstvolgende Cultuurcafé, met de Gentse
imam Khalid Benhaddou als centrale gast, vindt plaats op zondag 17 december (10.30 uur) in het

gemeentehuis. Ook voor volgend jaar moeten we nog op zoek naar nieuwe interessante en bekende
namen; alle ideeën zijn welkom.
- Schepen Kristof Vanden Berghe geeft een overzicht van het nieuws uit de gemeente van 2017 en
blikt vooruit naar 2018. Hij wijst erop dat projecten steeds met succes gerealiseerd werden en
worden dankzij de goede samenwerking tussen de GRC/adviesraden, het beleid en de Cultuurdienst.
- De GRC beschikt over een website (www.cultuurraadlatem.be), beheerd door mevrouw Sabine
Pauwaert. Ook activiteiten van verenigingen kunnen er worden opgenomen; teksten mogen worden
gemaild naar secretaris Ward Claeyssens (wclaeyssens@telenet.be).

3. Rondvraag
Mevrouw Bea Roos
De GRC heeft een advies verleend over het gebruik van de kerk van Deurle. Ze vraagt of dat ook
mogelijk is voor het kerkbeleid voor Latem.
Schepen Kristof Vanden Berghe
- In 2018 wordt er opnieuw een papieren versie van de Vrijetijdswijzer verspreid. De schepen doet
een oproep aan alle verenigingen om na te gaan of hun gegevens nog up-to-date zijn.
- Op vrijdag 08/12 (van 19.30 tot 22.30 uur) en zaterdag 09/12 (van 14.00 tot 18.00 uur) organiseert
de lokale afdeling van Amnesty International samen met het OCMW- en gemeentebestuur een
“Schrijf ze vrij”-actie in het Sociaal Huis. U kunt deze actie combineren met een bezoek aan de
tentoonstelling “Langer genieten is” (waarin senioren worden aangemoedigd op een gezonde manier
actief in het leven te staan) en de gezellige kerstmarkt van het OCMW.
De heer Marc Roos
- De GRC heeft het afgelopen jaar een sterkte-zwakteanalyse van zichzelf gemaakt. De heer Marc
Roos vraagt of er in die evaluatie elementen zitten die van nut zijn voor de verenigingen. Voorzitter
Bart Vandesompele gaat dit na.
- Een aantal verenigingen beschikken over een eigen lokaal of sportterrein. Bestaat er een reglement
met wie hierop “recht” heeft? Mogelijks groeit bij enkele verenigingen immers de behoefte aan een
eigen lokaal. Schepen Kristof Vanden Berghe antwoordt dat verenigingen die nood hebben aan
infrastructuur of materiaal (zoals opbergkasten), dat zeker te kennen moet geven aan de gemeente.
Een exclusief lokaal aan alle verenigingen bieden, is uiteraard onmogelijk, maar oplossingen moeten
worden gezocht (synergieën). Hij raadt aan dergelijke noden in 2018 door te sturen zodat men er in
het Meerjarenplan van de volgende legislatuur rekening mee kan houden.
De heer Christian Declercq
De herdenking van Wapenstilstand is binnen de GRC noch op de gemeentelijke website vermeld als
activiteit. Schepen Kristof Vanden Berghe betreurt dit evenzeer en wil mee ijveren voor meer
erkenning. Hij wijst in dat verband op het belang van het bijzondere herdenkingsjaar 2018 en stelt
voor alle betrokken partijen hiervoor rond de tafel te brengen.
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