GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 10 oktober 2018
Aanwezig :

Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Lola Di Vito, Ann Schollaert,
Albert Haelemeersch, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Roger Lahaut

Verontschuldigd :

Sabine Pauwaert, , Eddy Vaernewijck, Ward Claeyssens, Gert Buelens
cultuurfunctionaris Sophie Desmet, schepen Kristof Vanden Berghe,

1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 4 september 2018 wordt goedgekeurd .
2. Evaluatie debat lijsttrekkers + organisatie
Het debat was een succes, met veel volk en is goed en sereen verlopen. Een grote pluim voor
moderator Lisbeth Imbo.
Eén opmerking : de vooraf ingediende vraag over Latem Kouter is niet aan bod gekomen, noch
deze over het jeugdbeleid (opleiding, budgetten).
Er zal onderzocht worden of het niet mogelijk is een “half-time debat” (na 3 jaar) te organiseren
over de gerealiseerde zaken.
3. Cultuurcafe’s 2018
Zondag 16/12 (tijdens Kerstdorp) : “Het belang van de Vlaamse media” , met Peter Quaghebeur,
Nicolas Lataire en Martijn Bal.
We zoeken nog een moderator.
Dit café gaat door in samenwerking met de Lions Club; de inkom bedraagt € 5,- en de aanwezigen
krijgen 1 drankbonnetje per persoon.
De vraag blijft of we als organisatie deelnemen aan het Kerstdorp.
Een idee van Ann Schollaert voor 2019 : Een cultuurcafé met deelname van lokale kunstenaars.
4. Financiën
4.1 Het Cultuurcafé van 26/08 toont een positief saldo van € 92,50.
4.2 Afrekening lijsttrekkersdebat :
Betaling geluidsinstallatie : € 484 ,Honorarium Lisbeth Imbo : € 750,- (factuur nog niet ontvangen)
De kosten zullen verdeeld worden over de adviesraden.

4.3 Situatie op 10/10/2018 :
Bank : € 3.001,47
Kas : € 770,87
€ 3.772,34
5. Overzicht nieuws uit de gemeente
- In september werd een evacuatieoefening gehouden voor de bewoners van het Sociaal Huis.
- Duvoselprijs :
Op de vergadering van de werkgroep werd gekozen voor de oorspronkelijke formule:
volwassen koren, vrij nummer, geen verplichting om een werk van Duvosel of ander hedendaags werk te brengen.
De prijsuitreiking gaat door op 29/09/2019 in de Sint-Martinuskerk met medewerking van de
Latemse koren, Koor en Stem en Marleen Annemans.
De juryleden van de vorige editie zullen opnieuw gevraagd worden.
- Op 8/10 was er de herdenking van de 75ste sterfdatum van Gust De Smet, aan zijn graf.
- Op 12/10 is er de landschapscontactdag voor diverse historici en onderzoekers i.s.m. Erfgoed
Deurle, de dienst Grondgebiedzaken en het Agentschap Onroerend Ergfoed ( er zijn diverse
lezingen en een wandel- en fietsroute door de gemeente) .
- In het kader van het Festival van Vlaanderen is er op 12/10, in de kerk van Deurle, een
concert Bach/Mozart door het ensemble Triofenix.
- Voorbereiding van de Kunstendag voor kinderen i.s.m. Sabine: in het teken van de
herdenking rond Gust De Smet worden “druktechnieken” gegeven; enkele schilderijen en
tekeningen zijn geselecteerd ter inspiratie voor een schetsboek voor kinderen; voor
volwassenen wordt een workshop gegeven over zeefdrukken en houtsnijden.
- Op 25/10 is er een lezing door Erfgoed Deurle rond “Nautisch Erfgoed” in Centrum
Vierschaar.
- Op 26/10 is er de voorstelling van de regiopublicatie van POLS rond WO I in het museum van
Deinze.
- Op 27/10 is er een concert “100 jaar einde WO I” door Andante Favore in de Raadzaal van
het Gemeentehuis.
- Er komt overleg met Martine Gevaert en Francis Maere over een mogelijke tentoonstelling
rond Edgar Gevaert .
- De lijst van werken van Edgar Gevaert in bruikleen, geschonken of aangekocht door de
gemeente zal vervolledigd worden i.s.m. een vrijwilligster.
- Er wordt prijs gevraagd voor de restauratie van het beeld “Moeder Aarde” (er is opnieuw
een gat ontstaan ; het beeld moet in zijn totaliteit aangepakt worden).
- Er is ook prijs gevraagd voor de restauratie van het graf van Leon De Smet en echtgenote.
- Het museum van Deinze geeft vervangwerken van Gust De Smet en Frits Van den Berghe in
bruikleen, in ruil voor de werken in bruikleen door de gemeente, die naar de tentoonstelling
“De Nieuwe Morgen” in het museum van Deinze gaan.
- De gemeente geeft een toelage voor de restauratie van het graf van Karel van de Woestijne.
6. Adviezen
- Voorstel Deurle Dorp: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

-

-

Het dossier “Trage Wegen” is afgerond. Op 10/10 is er, met de werkgroep v. d. gemeente,
een vergadering over het aanvragen en plaatsen van bordjes.
Advies over de aankoop van schilderijen in het bezit van Dirk Demeulemeester: het
schepencollege heeft het negatief advies van de GRC gevolgd.
Aankoop zelfportret Leon De Smet: de aanwezige GRC-leden vinden dit werk geen
meerwaarde voor de Latemse collectie, maar het advies van de Latemse Kunstkring zal nog
gevraagd worden.
De GRC betreurt dat er geen vooruitgang is in het dossier ‘Subsidies’.

7. Rondvraag
Albert Haelemeersch
Albert vraagt of er geen verzamelpunt kan gecreëerd worden voor oude kunstboeken. Kan de GRC
dit organiseren?
Wordt besproken op de volgende vergadering.
Christian De Clercq vraagt waar het Nieuwjaarsetentje kan doorgaan
Bart Vandesompele
Er is een voorstel van POLS voor het opstarten van “Festivals aan de Leie”. De bedoeling is om in
diverse gemeenten klassieke concerten te organiseren om jong lokaal talent een kans op optreden te
geven.
Martine Vanhoucke
Inge De Groote, geïnteresseerd om lid te worden van de GRC, zal de volgende vergadering van de
GRC bijwonen.
8. Volgende vergadering
Woensdag 28/11/2018 om 20 uur in de Oase.

Roger Lahaut
Vervangend secretaris

