GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Oude Brouwerij, Sint-Martens-Latem
21 februari 2019 (20.00 uur)
Aanwezig:

Bart Vandesompele (voorzitter GRC), Gert Buelens (GRC), Serge Clement
(Latemse Senioren Adviesraad), Kris Dellaert (GRC), Eric De Lombaerde
(Andante Favore), Sophie Desmet (cultuurfunctionaris), Karine De Wasch
(Fotoclub Latem ’73), Lola di Vito (GRC), Roger Lahaut (GRC en Davidsfonds),
Vera Lambersy (Latemse Kunstkring), Sabine Pauwaert (GRC en LukiArt), Ann
Schollaert (GRC), Eddy Vaernewyck (GRC), Martine Vanhoucke (GRC), Didier
Verriest en Ward Claeyssens (GRC en Harmonieorkest Sint-Martens-Latem)

Verontschuldigd:

Chris De Clercq (GRC), Barbara Lannoy (schepen van Cultuur), Brigitte Pattyn
en Lea Steyaert (Latems Creatief)

1. Opening van de vergadering
Na ondertekening van de aanwezigheidslijst door alle aanwezigen opent voorzitter Bart
Vandesompele de vergadering en heet hij alle aanwezigen van harte welkom.

2. Werking GRC
Via een Powerpoint-presentatie (zie bijlage) licht de voorzitter de rol van de GRC als adviesorgaan toe
en geeft hij een overzicht van het werkjaar 2018. De Cultuurraad bestaat bij Vlaams decreet en is de
overkoepelende adviesraad die alle cultuurverenigingen in Latem en Deurle vertegenwoordigt bij het
College van Burgemeester en Schepenen. Zijn belangrijkste opdracht bestaat erin adviezen over
cultuurmateries te verlenen, een klankbord te vormen voor de verenigingen en de beleidsmakers, de
belangen van de verenigingen te verdedigen, en activiteiten van cultuurspreiding en -participatie te
organiseren. De cultuurcafés zijn daarvan een voorbeeld.

3. Ontbinding bestaande en aanstelling nieuwe GRC 2019-2024
- De bestaande raad van bestuur wordt ontbonden.
- Voorzitter Bart Vandesompele doorloopt de kandidaturen: de heer Gert Buelens, de heer Ward
Claeyssens, de heer Chris De Clercq, de heer Kris Dellaert, mevrouw Karine De Wasch (nieuw),
mevrouw Lola di Vito, de heer Roger Lahaut, mevrouw Vera Lambersy (nieuw), mevrouw Brigitte

Pattyn (nieuw), mevrouw Sabine Pauwaert, mevrouw Ann Schollaert, de heer Eddy Vaernewyck,
de heer Bart Vandesompele, mevrouw Martine Vanhoucke en de heer Didier Verriest (nieuw).
Mevrouw Lieve Ferdinande stelt zich enkel kandidaat indien er te weinig kandidaturen zijn.
Aangezien er al vijftien kandidaten zijn, trekt ze haar kandidatuur in.
- De vijftien leden van de algemene vergadering die zich kandidaat hebben gesteld voor de nieuwe
raad van bestuur, worden allen door de algemene vergadering verkozen.
- De heer Bart Vandesompele meldt dat hij ontslag neemt als voorzitter. Hij dankt het bestuursleden
voor hun jarenlange inzet en medewerking. Ook de heer Ward Claeyssens geeft te kennen dat hij zijn
mandaat als secretaris niet meer zal opnemen.
- De verkozen bestuursleden gaan vervolgens over tot de toekenning van de volgende functies, en
dat met goedkeuring van de algemene vergadering.
* Voorzitter: mevrouw Martine Vanhoucke
* Ondervoorzitter: de heer Kris Dellaert
* Penningmeester: de heer Roger Lahaut
* Secretaris: mevrouw Vera Lambersy (ad interim)

4. Rondvraag
Bart Vandesompele
De GRC heeft een brief ontvangen van een vereniging rond gezelschapsspelen die onder de koepel
van de GRC wenst te ressorteren. De GRC aanvaardt de kandidatuur en nodigt deze vereniging uit
voor een (kennismakend) gesprek tijdens de volgende bestuursvergadering.

5. Volgende vergadering
De datum voor de volgende bestuursvergadering wordt bepaald via Doodle (Martine Vanhoucke).

Ward Claeyssens
Secretaris GRC

