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GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

Verslag bestuursvergadering dd.15 maart 2019 – 20 uur
Albijn Van den Abeelekamer, Tempelhof (gelijkvloers)
Aanwezig:

Karine De Wasch, Kris Dellaert, Lola di Vito, Roger Lahaut, Vera Lambersy,
Brigitte Pattyn, Ann Schollaert, Martine Vanhoucke, Didier Verriest

Verontschuldigd: Gert Buelens, Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Sophie Desmet,
Barbara Lannoy, Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele
************************
1. Voorstelling nieuwe vereniging voor gezelschapsspellen
 Stefaan De Vos stelt de nieuwe vereniging ‘Spellenclub Latem’ voor.
Gezelschapspellen (van Carcassonne en Kolonisten van Catan tot meer complexere
spellen zoals een Terra Mystica of een Russian Railroads) zijn in vandaag de dag,
meer en meer wordt de gezelligheid maar ook de competitie van het spelen van
bordspellen gewaardeerd.
De gezelschapsspellenclub is sinds september 2018 in Sint-Martens-Latem gestart. Op
21 februari 2019 werd de vereniging erkend door de Cultuurraad.
Het concept van de spellenclub is eenvoudig: elke 4de vrijdagavond van de maand
komen ze samen in de Oase, en kan iedereen die interesse heeft, bordspellen gaan
spelen. Er staat geen leeftijd op, men moet geen voorkennis hebben. Ervaren spelers
leggen de spelen uit en begeleiden bij het spelen. Er kan iets gedronken worden.
De spellenclub heeft tot doel het promoten en stimuleren van het spelen van bord- en
gezelschapsspellen in Sint-Martens-Latem en omstreken. Ze willen met de club
mensen bijeen brengen die van wat competitie houden, maar binnen een gezellige
sfeer. Het betreft het betere strategische gezelschapsspel. Er is tegenwoordig een
enorm aanbod van kwalitatieve gezelschapsspelen waartussen iedereen zijn goesting
kan vinden.
Meer
informatie
kan
je
vinden
op
hun
facebookpagina
https://www.facebook.com/spellenclubSML/.
 De Cultuurraad voorziet een artikel op haar FaceBook-pagina.
 Cultuurfunctionaris Sophie Desmet zet de nieuwe vereniging op de website van de
gemeente en op de mailinglijst voor communicatie van de deadlines voor publicatie in
het Dorpsmagazine.
 Via invoer in de UIT-Databank kunnen activiteiten te allen tijde ingevoerd worden zodat
ze verschijnen in de digitale Nieuwsbrieven van de gemeente.
2. Goedkeuring verslagen (zie bijlagen) - mits kleine aanpassing, alle 3 goedgekeurd.
 Bestuursvergadering van 28/11/2018 (pag. 3: geen (i.p.v. een) verdere evolutie van het
subsidiedossier)
 Algemene Vergadering van 21/02/2019
 Bestuursvergadering van 21/02/2019
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 Martine legt beknopt de structuur GRC uit:
 Algemene vergadering (AV): 1) stemgerechtigde leden, i.e. vertegenwoordigers van
alle (culturele) verenigingen en individuele deskundigen en 2) waarnemende leden
 Raad van Bestuur (RvB): max. 15 stemgerechtigde leden verkozen binnen de AV.
Er kan daarnaast ook beroep gedaan worden op het advies van externe experten
 Dagelijks Bestuur: beperkte groep uit RvB om dringende beslissingen te nemen.
Martine bezorgt de goedgekeurde verslagen aan Sabine voor publicatie op de GRCwebsite.
3. Ledenlijst GRC.
 Omdat dit de eerste vergadering is van het nieuw samengestelde bestuur stelt
iedereen zich even kort voor.
 Enkele ontbrekende persoonsgegevens worden verstrekt.
 De individuele foto’s en de groepsfoto (publicatie op website) worden geharmoniseerd.
Karine De Wash en Didier Verriest nemen dit op zich en doen de volgende
vergadering een voorstel.
Martine bezorgt de gegevens en de foto’s aan Sabine voor publicatie op de GRCwebsite.
4. Voordracht Gecoro.
a/ Voorgeschiedenis:
 De gemeente vraagt de GRC om in overleg met Erfgoed Deurle tegen 01/03/2019
gemeenschappelijke kandidaten voor te dragen, hetzij één effectief en één
plaatsvervangend lid (één man en één vrouw), hetzij een man en een vrouw voor het
effectief lid en een man en een vrouw voor het plaatsvervangend lid.
 Na overleg van de GRC-voorzitter Martine met de voorzitter van Erfgoed Deurle,
Marc Roos, en met Piet Moerman, houdt het Dagelijks Bestuur van de GRC met de
volgende aspecten rekening om tot een beslissing te komen:
 de wensen van de kandidaten (Gert Buelens en Piet Moerman effectief lid en
Ann Schollaert plaatsvervanger);
 het gender issue;
 een evenwichtige vertegenwoordiging GRC/Erfgoed Deurle;
 een evenwichtige vertegenwoordiging Latem/Deurle;
 het gegeven dat effectieve leden en plaatsvervangers samen aanwezig mogen
zijn in de vergaderingen.
 De GRC dient volgend voorstel in bij de gemeente (= scenario dat het best de
belangen van de maatschappelijke geleding culturele verenigingen, incl. Erfgoed
Deurle, vertegenwoordigt):
 Gert Buelens als kandidaat effectief lid (een voorstel van vrouw als effectief lid
was er niet);
 Ann Schollaert en Piet Moerman als kandidaten plaatsvervanger.
b/ Op de vergadering blijkt dat Brigitte Pattyn – onwetend over de voorgeschiedenis want
geen lid van het vorig bestuur en evenmin wetend dat de GRC mensen in de Gecoro
afvaardigt - zich kandidaat heeft gesteld bij de gemeente vanuit een actief burgerschap
en vanuit bezorgdheid omtrent het verlies van luwte-plekken in het dorp.
c/ Besluit: Martine zal duidelijkheid vragen aan de gemeente vooraleer opnieuw met de
betrokken partijen en het Dagelijks Bestuur te overleggen.
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5. Afscheid ex-GRC-leden (4 leden: Eva, Chantal, Albert, Freddy)
Het vinden van een echt geschikt, origineel geschenk is moeilijk. Foto wordt verworpen
want waarschijnlijk minder belangrijk voor de afscheidnemende leden. Het wordt dus wijn
voor m/v + kaartje met persoonlijke tekst.
6. Feedback overleg met Barbara Lannoy van 06/03/2019
Zie verslag in annex.
7. Ronde van Sint-Martens-Latem
 Kris en Martine willen graag kennis maken met de verenigingen die door de GRC
erkend zijn. Martine zal een brief aan elke voorzitter richten om de nieuwe GRC-ploeg
voor te stellen en om te vragen of zij zich in één van hun bestuursvergaderingen of in
een andere verbindende context mogen komen voorstellen.
 Voor elke vereniging zelfde rubrieken bespreken (basis: Excell file opgesteld door
Kristof Vanden Berghe).
 Karine wilt graag foto’s nemen tijdens de activiteiten van de verenigingen voor de
GRC-website. Ze zal hierbij rekening houden met de GDPR-wetgeving.
 Dit voorstel wordt goedgekeurd.
8. Parcours GRC 2019-2024: voorstelling grote lijnen voor 2019-2024:
 Sint-Martens-Latem als kunstgemeente op de kaart zetten – i.s.m. LKK;
 onsterfelijke roem voorzien voor de winnaars van de Poëzieprijs (vb. poëziemuur) –
Kris verdedigt dit project met voorbeelden uit andere steden;
 hedendaagse kunstenaars een forum geven (vb. ‘20 voor 2020’). Werkgroep met:
Brigitte, Didier, Karine, Ann, Lola. Martine zal ook de verontschuldigde leden vragen of
ze in de werkgroep willen participeren. De Bewonersdienst Hoog-Latem is vragende
partij voor hun idee ‘Kunst in de straat’;
 cultuur dichter bij de jeugd brengen (vb. ‘Klassiek voor kids’);
 cultuurcafés.
9. Tijdsbalk culturele activiteiten + Focus op 2019
Kris zal een tijdsbalk maken om de tijdsindicaties van culturele activiteiten visueel weer te
geven. In 2019 zal gefocust worden op:
 cultuurcafés
 ideeën:
- lokale kunstenaars (vb. Michel Flamme, Sophie Martens);
- een cultuurcafé in Museum Dhondt-Dhaenens;
- landschappen in de kunst (Wim Lammertijn, Paul Geeroms);
- restauratie Lam Gods (Peter Vanden Abeele);
- Barbara Sarafian;
- robotica (via Bart Vandesompele);
- artificiële intelligentie in de muziek.
 wanneer
- met Latem kermis. Thema: lokale kunstenaars. Het cultuurcafé zal gevolgd
worden door een aperitief/zang samen met Amnesty International. – 1 land in de
kijker (aangepaste drank en hapjes);
- tijdens Kerstdorp. Thema: Robotica/Artificiële intelligentie in de muziek. Samen
met Zebrastraat?/UGent?/Krook?
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 Lieven Duvosel prijs voor Koren 2019 – stand van zaken: er hebben 11 koren uit
diverse steden hun kandidatuur ingediend – er werden er 6 door de jury geselecteerd.
Alle koren waren van goede kwaliteit. Wordt uitgereikt op 29 september 2019.
 Binus Cultuurprijs  werkgroep moet samengesteld worden i.s.m. gemeente (Sophie)
 11 juli viering op 06/07om 20u  ideeën voor spreker (eventueel een historicus die de
oorsprong van 11 juli uitlegt) + muzikale omlijsting zijn welkom
 Klassiek voor ‘kids’
Feedback Sabine: in samenwerking met muziekschool en LukiArt  focus op 2020.
Sabine heeft het nu te druk. Blijft moeilijk om ouders/kinderen in het WE te motiveren
tot deelname.
 20 voor 2020  werkgroep opstarten
 Overleg met de adviesraden
10.
Mailchimp + website.
Katrien Dossche heeft offerte gemaakt voor ontwikkelen MailChimp-module voor GRC +
opleiding aan 4 leden. Prijs: 250 €. Wordt goedgekeurd.
Geven zich al op voor opleiding : Didier, Vera  vraag zal ook aan de verontschuldigde
leden worden gesteld.
11.
Evenement ‘Erfgoed Deurle’: Ann Schollaert licht het project toe.
De Vlaamse Erfgoeddagen te Deurle vallen dit jaar op 25, 27 en 28 april.
Het thema is: “De Vierschaar: van rechtbank tot rotonde”.
Onder de enthousiaste leiding van Raf Van Lerberge worden gedurende 3 dagen
activiteiten voorzien. bvb: Site: “De Vierschaar”: een uitgestippelde wandeling.
Ann nodigt iedereen uit lid te worden/ deel te nemen (contact/info: 09 282 54 62 of via
erfgoed.deurle@proximus.be)
Didier stelt voor een podcast te maken (via contact: Blanche Van Auwaert).
12.
Nieuws Latemse Kunstkring
Vera licht de doelstelling van de LKK toe: de Latemse “historische” kunstschilders
(grofweg 1850- 1950) meer bekendheid geven en plaatsen in een internationale context.
Ze licht enkele initiatieven toe:
 Lezing van 14/3/19: toont aan hoezeer de Latemse kunstenaars van die tijd verbonden
waren met wat in binnen- en buitenland gaande was in de maatschappij van toen op
cultureel, artistiek, politiek, sociaal, … vlak.
 06/04-02/06: Albijn Van den Abeele tentoonstelling i.s.m. gemeente op de 2
artiestenzolders van het gemeentehuis: de betekenis van Albijn Van den Abeele voor
het kunsthistorisch verleden van Latem en Deurle. De tentoonstelling kadert in het
Jubileumjaar van de LKK (60 jaar) en van de Heemkundekring (50 jaar).
 31/08-22/09 - “Kunst in Latem - het verleden schraagt de toekomst". Oorspronkelijk
een samenwerking met Fotoclub, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, LukiArt, Lola di Vito,
… Werd uitgesteld op vraag van toenmalig schepen van cultuur. Dit jaar wordt een
deel ervan gerealiseerd door de LKK. In de Raadzaal worden schilderijen opgehangen
van Latemse historische schilders die dorpsgezichten voorstellen van Latem en Deurle
uit die tijd. Deze werken worden geconfronteerd met foto’s van dezelfde plaatsen anno
2019.
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13.
Nieuws uit de Gemeente
 Verdere voorbereiding Duvoselprijs: zie punt 9.
 Op 6 april opent de expositie retrospectieve Albijn Van den Abeele met uitgave
catalogus (gemeente i.s.m. Latemse Kunstkring). Ook 60 jaar LKK (gemeentehuis) en
50 jaar Heemkunde (Oude Brouwerij) komen aan bod.
 Voorbereiding inhuldiging trage wegen i.s.m. Hannes Buyle. De inhuldiging vindt plaats
op 23/3. Tijdens een korte wandeling doorheen enkele wegelingen zal Eddy
Vaernewyck, die actief geparticipeerd heeft in de GRC-werkgroep ‘Trage wegen’,
toelichting geven bij de gekozen namen.
 Artikels voor het Dorpsmagazine van 24/4:
 oproep buurtinitiatief Arne Quinze (aanplanten wilde bloemenweides:
burgerparticipatie aanwakkeren en uitsterven insecten tegengaan);
 het zwarte huis en de expo van Jan Hoet in MDD;
 de bezoekersgids en de restauratie van tekeningen, beelden en schilderijen in het
Gust De Smetmuseum;
 verkoop catalogus expo Albijn Van den Abeele
 Mogelijke oprichting van een samenwerkingsverband tussen de interlokale vereniging
‘Zuid-Oost-Vlaanderen’ (ZOVLA; samenwerking tussen de bibliotheken van De Pinte,
Gavere, Nazareth, Kruishoutem, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm) en het
Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS; samenwerking tussen de cultuurdiensten
van Deinze, De Pinte, Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem en Zulte; het
erfgoedconvenant POLS loopt af in 2020; er is momenteel maar één personeelslid).
Nazareth is de trekker van dit initiatief. Samenkomst op 21/3. De bibliothecaris van
Sint-Martens-Latem vindt het nu nog te vroeg om de GRC te betrekken in het mogelijk
intergemeentelijk samenwerkingsverband. Sophie houdt de GRC op de hoogte.
 De omgevingsanalyse, gebaseerd op het GRC-memorandum, werd besproken met het
gemeentebestuur (globaal-ideeën werden uitgewisseld – nog niet zo concreet).
 21/02/2019: installatie nieuwe ‘Cultuurraad’.
14.
Informatie in volgend nummer Dorpsmagazine
Het is niet mogelijk om de installatie van de nieuwe GRC-ploeg in het Dorpsmagazine van
24/04 te laten opnemen. De redactieraad had er ervoor gekozen om telkens één
adviesraad in de kijker te plaatsen. Vorig jaar was dat de cultuurraad. In deze editie zou
de jeugdraad aan bod komen. Het Dorpsmagazine zit ook reeds vrij vol. Misschien voor
de editie van juni?
15.

Volgende vergadering: wordt vastgelegd op 16/5

16.
Evaluatie Nieuwjaarsetentje: gezellig - wat weinig deelnemers. Over de prijs kan
gediscuteerd worden (alle wijn was inbegrepen en het was lekker). Alle deelnemers
vonden het geslaagd.
17.

Rondvraag
Martine deelt mee:
 ‘Financiën’ (Roger Lahaut) zijn in deze vergadering niet opgenomen (reeds aan bod
gekomen op presentatie Algemene Vergadering.
 De Bewonersdienst Hooglatem werkt momenteel aan de geschiedenis van HoogLatem. Albert Haelemeersch werd al gecontacteerd voor bepaalde opzoekingen.
De Bewonersdienst is vooral op zoek naar oude kadasterkaarten, militaire kaarten
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waar de oude boerderijen en huizen opstaan. Ook foto’s, verhalen van oudbewoners voor en bij het begin van de verkavelingen, enz. zijn welkom.
Annex
 Verslag overleg met Barbara Lannoy van 06/03/2019
 Lijst bestuursleden RvB

Vera Lambersy
Secretaris ad interim GRC Sint-Martens-Latem
**********************

