Verslag bestuursvergadering 16 mei 2019 – 20-22u
Oase, Constant Permekelaan 54, Sint-Martens-Latem
Aanwezig:

Gert Buelens, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Lola di Vito, Vera
Lambersy, Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert, Ann Schollaert, Eddy
Vaernewyck, Martine Vanhoucke, Didier Verriest
Barbara Lannoy

Verontschuldigd: Karine De Wasch, Ward Claeyssens, Sophie Desmet, Roger Lahaut, Bart
Vandesompele
************************

1. Het verslag van de GRC-vergadering van 15/03/2019 wordt goedgekeurd.
2. Nieuw decreet lokaal bestuur
Sinds 01/01/2019 is het nieuw decreet ‘Lokaal bestuur’ van kracht. Jef Van den Heede heeft in dit
verband alle adviesraden uitgenodigd voor een korte toelichting op 30/04/2019. Kris heeft de
GRC in deze vergadering vertegenwoordigd.
Jef heeft m.b.t. het aspect ‘Het inrichten van adviesraden’ reeds geverifieerd wat de
consequenties zijn van het nieuw decreet voor de verschillende adviesraden in Sint-MartensLatem. Martine zal dit verslag aan alle GRC-leden bezorgen.
De GRC dient n.a.v. het nieuw decreet haar Statuten en haar Huishoudelijk Reglement te
wijzigen. Tijdens de vergadering werden de volgende bedenkingen gemaakt:
- het is moelijk na te gaan of de verschillende filosofische en ideologische strekkingen en
gebruikersgroeperingen vertegenwoordigd zijn zonder dat er een onrechtmatig overwicht van
een strekking of gebruikersgroepering is cfr. artikel 9 van de statuten en artikel 11 van het
huishoudelijk reglement, omdat de meeste verenigingen zich niet profileren op dat vlak.
- artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement stipuleert dat de Raad van Bestuur de gemeente
per periode van zes maand de vergaderdata zal meedelen. Momenteel gebeurt dat echter als
volgt: de datum van de volgende vergadering wordt per vergadering bepaald. Er wordt beslist
de vergadering standaard de derde week van de maand te houden en dan met een Doodle een
dag in die week vast te leggen.
De goedkeuring van de statuten door de gemeenteraad, na goedkeuring door de Algemene
Vergadering (AV), is noodzakelijk voor de erkenning van de GRC als adviesorgaan voor de
legislatuur 2019-2024.
Datum AV: donderdag 27/6 in de Raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur.
3. Ledenlijst GRC + logo GRC
• Voor publicatie op de website wordt een nieuwe groepsfoto genomen. Er zal een Doodle
opgesteld worden om een datum te bepalen. Er wordt gekozen voor een foto in de tuin achter
het gemeentehuis.
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• Het is niet duidelijk voor de gemeente welke verenigingen de GRC-leden vertegenwoordigen
en welke GRC-leden beschouwd worden als deskundige. Tijdens een rondvraag geeft iedereen
aan of hij/zij een vereniging vertegenwoordigt dan wel deskundige is - zie bijlage.
• Sabine zorgt voor een badge voor de (nieuwe) leden.
• Didier zorgt voor een nieuw origineel bestand van het logo waarin “Latem-Deurle” wordt
behouden.
4. Voordracht Gecoro
Volgend op het overleg in de GRC-vergadering van 15/03/2019, heeft de GRC in overleg met
Erfgoed Deurle op 29/03/2019 een nieuwe kandidatuurvoordracht ingediend:
- kandidaten effectief lid: Brigitte Pattyn en Piet Moerman;
- kandidaten plaatsvervanger: Ann Schollaert en Gert Buelens.
Martine wenst Brigitte als verkozen effectief lid en Ann als plaatsvervanger van harte proficiat.
Brigitte stelt de rechtsgeldigheid m.b.t. het genderevenwicht in vraag.
Verwijzend naar de notulen van de gemeenteraad van 29/04/2019, heeft Martine vastgesteld dat
Piet Moerman niet als kandidaat effectief lid voor de maatschappelijke geleding 'cultuur' vermeld
staat. Pieter Vanderheyden heeft reeds bevestigd dat dit om een menselijke fout gaat, waarbij de
terugtrekking van Piet Moerman bij de eerste voordracht verkeerdelijk werd doorgetrokken naar
de tweede voordracht. Gezien Piet nog steeds als effectief lid wilt zetelen, zal Pieter aan Jef
Vandenheede/College vragen op welke manier dit kan aangepakt worden.
Opmerking na de vergadering: Brigitte deelt mee dat er drie vrouwen als effectief lid zijn
verkozen, waardoor de 2/3-regel toch gerespecteerd is.
5. Tijdslijn 2019
• Cultuurcafés 2019 : de cultuurcafés worden verder gecoördineerd door Bart
➢ 25/08: Wim Deprez, Michel Flamme, Sophie Martens
- afspraak bij Ann op 25/5 met de drie kunstenaars en Bart om de krijtlijnen uit te tekenen;
➢ 15/12: robotica/artificiële intelligentie in de muziek. Samen met Zebrastraat/UGent/Krook.
Bart coördineert en contacten worden gelegd door:
- Didier: met Zebrastraat;
- Brigitte: met VormingPlus (Krook);
- Gert: UGent.
• Werkgroep Trage Wegen
Deelnemers: Barbara, Ward, Ann, Eddy.
Ook het advies van Albert Haelemeersch zal gevraagd worden.
Ideeën GRC: suggesties voor namen aan de inwoners van Sint-Martens-Latem vragen en het
initiatief publiceren in het Dorpsmagazine.
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• 11 juli viering (06/07)
Kris heeft de GRC vertegenwoordigd in de vergadering van 17/04/2019 ter voorbereiding van
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Organisatoren: schepen Rigo Van De Voorde en Jef Van den Heede.
Spreker: Eddy Bonne.
Titel voordracht: “Vlamingen in de wereld”.
Aanvang: 19:30u. (i.p.v. 20:00u).
Het Gregoriuskoor zal voor de muzikale intermezzo’s zorgen, nl. met Vlaamse liederen.
• Lieven Duvosel prijs
Alle koren werden - na de jurering - verwittigd van (niet) deelname aan de finale.
Op 22/05 is een werkvergadering voorzien met de voorzitter van de jury om de praktische
afspraken m.b.t. de uitreiking op 29/09 vast te leggen.
• Binus Cultuurprijs
Deelnemers: Martine, Karine, Eddy, Didier.
Vera meldt dat LKK in aanmerking denkt te komen. Grote troef: initiatief + organisatie van de
tentoonstelling “Albijn Van den Abeele”.
• EuroArt
De periode van de Algemene Vergadering (AV) in 2019 in Polen valt deels samen met de
uitreiking van de Duvoselprijs.
Vera wijst er op dat EuroArt twee luiken omvat:
- een luik hedendaagse kunst. Lola is hier afgevaardigde voor Sint-Martens-Latem;
- een luik kunstenaarskolonies. Sint-Martens-Latem is lid, maar heeft geen afgevaardigde.
Freddy Bijn (LKK en Brede Visie op Cultuur) heeft in 2017 de AV in Italië toegesproken om
uitleg te geven over Sint-Martens-Latem; dit was een privé initiatief.
Martine zal overleggen met Lola en Freddy. De GRC zal vervolgens een advies formuleren
betreffende het belang van EuroArt voor Sint-Martens-Latem, zodat het College kan beslissen
of ze EuroArt verder willen blijven steunen.
6. Tijdslijn 2020
• 20 voor 2020
Kris geeft een korte toelichting:
- inhoud: tentoonstelling van werken van 20 levende kunstenaars;
- beslissing: drie curatoren zullen de kunstenaars en de kunstwerken uitkiezen. De namen
worden nog niet vrijgegeven om beïnvloeding te voorkomen.
- de werkgroep heeft de brief met uitnodiging tot deelname gefinaliseerd.
• Koepelactiviteit, GRC keuze:
1. Ingeborg (toegankelijke songs voor breed publiek)
2. Charlotte Asberg
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3. Duo Adelfoi: de broers Bataillie zijn ook betrokken bij het Meander Kamermuziekfestival
dat mogelijks in 2020 in Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth wordt georganiseerd.
Indien dit festival doorgaat, is het niet aangewezen om deze broers ook voor het
Koepeloptreden te vragen. Indien het festival niet doorgaat, komen ze wat de GRC betreft
op de 2e plaats.
4. Filip Jordens: niet weerhouden; duur bevonden.
5. De Schone Lier: niet weerhouden; duur en treden regelmatig op bij andere gelegenheden.
De GRC geeft de voorkeur aan een democratische prijs voor een toegangskaart.
• Poëzieprijs: niet besproken.
• Meander kamermuziekfestival
Het Meander kamermuziekfestival is een initiatief van de broers Florestan en Ludovic Batallie
uit De Pinte. Het betreft een nieuw en jaarlijks terugkerend cultuurproject waarbij een forum
wordt gegeven aan getalenteerde, professionele en jonge muzikanten en waarbij - om te
starten - De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem zouden samenwerken. Op die manier wil
men proberen om kwalitatieve klassieke muziek, incl. duiding rond de gebrachte werken, naar
de mensen toe te brengen (voor 100 tot 120 personen). Er worden drie concerten voorzien in
een periode van drie weken of in één weekend, één per gemeente.
Dit festival, dat georganiseerd zou worden door de feitelijke vereniging ‘Meander
kamermuziekfestival’ in samenwerking met één of meerdere lokale verenigingen, kan de
gemeentelijke en bovenlokale culturele samenwerking stimuleren en de uitstraling van de drie
gemeenten vergroten.
Van de gemeenten wordt verwacht om te voorzien in logistiek, communicatie en eventueel
subsidies.
Op 16/04/2019 vond een vergadering plaats met de broers Bataillie, Koen De Waele Kris,
Martine, Sophie en Barbara om kennis te maken met het project.
Er werd voorgesteld om in Sint-Martens-Latem te focussen op kinderen, en een aangepast
concert te laten doorgaan op zondagmorgen als tegenhanger voor de cultuurcafés.
Er werd gesuggereerd om samen te werken met de muziekschool (vergadering met Eric De
Lombaerde en Geert Dhondt (directeur academie Deinze) gepland op 23/05) en met LukiArt
(Sabine zal aanwezig zijn in de vergadering van 23/05).
Ook de scholen zouden betrokken kunnen worden (via Pieter Vanderheyden en Sabine).
Er werd ook gedacht aan jeugdbewegingen, de jeugdraad en MDD.
De meerderheid van de GRC-leden adviseert negatief wat betreft deelname aan het Meander
Kamermuziekfestival:
- het opzet is te commercieel;
- er wordt wel erg veel van de gemeenten en de verenigingen gevraagd, zowel wat betreft
financiële inbreng als logistieke inzet, en er staat daartegenover weinig return van het duo
zelf;
- de jongeren en de scholen zijn erbij gehaald om louter strategische redenen en de kinderen
komen niet echt aan bod.
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Er wordt voorgesteld om dit festival onder de vleugels van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband* te laten vallen.
*: samenwerkingsverband tussen de interlokale vereniging ‘Zuid-Oost-Vlaanderen’ (ZOVLA;
samenwerking tussen de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Nazareth, Kruishoutem, SintMartens-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)
Sabine pikt in met het idee betreffende een samenwerking tussen LukiArt en de muziekschool,
eventueel intergemeentelijk. Ze zal daarvoor contact opnemen met Eric De Lombaerde en
Geert Dhondt (Academie Deinze).
• Cultuurcafés 2020
Matthieu Sys?
7. Adviezen
• Expositie Monique Niclaus, alias Nikotan
➢ Negatief geadviseerd door de GRC (zie website).
➢ Opmerking na de vergadering: het College van Burgemeester en Schepenen heeft het
advies van de GRC gevolgd.
• Aankoop kunsterken Daniël Van Nevel
➢ De GRC zal negatief adviseren.
• Meander kamermuziekfestival: zie pagina 4.
8. Nieuws uit de Gemeente
• Opstart Reveil (een non-profit project dat mensen samenbrengt om jaarlijks op 1 november de
begraafplaatsen te verwarmen in een gloed van muziek en woord. Zo kan op de gemeentelijke
begraafplaats een kleine en ingetogen activiteit georganiseerd worden of een heus evenement
op poten gezet worden). Ideeën:
- Brigitte: poëzie voorlezen; VormingPlus beschikt reeds over een dergelijke activiteit;
- Sabine: de kinderen van de muziekschool kunnen optreden met aangepaste muziek.
• Tijdelijke expositie museum Gevaert-Minne en Latemse Kluis, gepland van 11/8 t.e.m. 13/10,
met als thema ‘How to paint water, De Leie – stroom van inspiratie’. In het museum GevaertMinne zal wellicht de video ‘Golden River’ van Stief De Smet gebruikt worden voor hedendaags
luik.
LKK geeft in augustus een gegidst (door Freya) bezoek in de Kluis en in het Museum GevaertMinne.
• Alle gemeentelijke diensten werden gevraagd transversaal te werken en ideeën neer te
schrijven voor projecten in de komende 2 jaar → meerjarenplan.
• Stand van zaken exposities “Albijn” en “60 jaar LKK en 50 jaar Heemkunde”: grote opkomst
openingsweekend, daarna minder belangstelling. Loopt nog tot 2 juni  te vroeg voor
eindbalans.
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•

Herdenking Luc-Peter Crombé (kunstschilder) in 2020 n.a.v. de herdenking van zijn
100ste geboortedatum. De vraag kwam van de zoon. De gemeente is bereid om de
Brouwerij/Pastorie ter beschikking te stellen volgens de voorwaarden van het
toepasselijk reglement. Er kwam echter nog geen reactie op de melding hiervan.

•

‘Moeder aarde’ is terug in haar volle glorie na een grondige restauratie.

•

De restauratie van het graf van Leon De Smet en zijn echtgenote in Deurle is nog
lopende.

•

Oprichting intergemeentelijk 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): voorstel in te dienen tegen
begin oktober. Trekker is de bibliotheek van Latem.

9. Informatie in volgend nummer Dorpsmagazine
Oproep voor de Algemene Vergadering. Deadline voor indienen: 20/5.
10. Status Financiën: doorgegeven door Roger, maar niet in de vergadering besproken
•

Status 31/12/2018: 3.393,76 euro

•

Uitgaven: € 948,64
➢ wijn voor vergaderingen: € 44,01
➢ afscheidsgeschenk 4 bestuursleden (4 flessen wijn): € 146.72
➢ afscheidsgeschenk Bart en Kristof: € 240,0
➢ bijdrage kas aan jaarlijks etentje: € 277,0
➢ rekeningbijdrage: € 6,0
➢ verjaardagscadeau Roger: € 36,91
➢ opleiding mailchimp: € 198

•

Inkomsten
➢ bijdrage Mina-raad aan lijsttrekkersdebat: € 278

•

Status 16/05/2019: € 2.723,12

11. Volgende vergadering
Eerste week van juli. De exacte datum zal vastgelegd worden via Doodle.
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12. Rondvraag
a) Francesco Melis heeft Martine - in naam van de vereniging LOB (Leie Omgeving Beschermen)
- geïnformeerd over hun intentie om een fotowedstrijd en bijhorende tentoonstelling te
organiseren met als onderwerp “De schoonheid van de Leie en haar omgeving ...”. LOB wilt
hier graag mee naar buitenkomen om zo de nodige aandacht te vragen op alle niveaus om
daadwerkelijk zorg te gaan dragen voor een uniek cultuur-historisch verleden. LOB zou graag
de Cultuurraad betrekken in dit initiatief, waarbij ze denken aan de participatie van één of
meerdere GRC-leden in een LOB-werkgroep om het project gestalte te geven. Voor de
fotowedstrijd zouden ze graag over het reglement van de Barbaixprijs beschikken.
Er werden reeds een aantal bedenkingen door de GRC-leden geformuleerd (vb. concurrentie
voor de Barbaix-prijs?), maar wegens tijdsgebrek voor een gedegen advies wordt dit
agendapunt naar de volgende vergadering verschoven.
b) Brigitte
deelt mee dat ze een rondleiding wilt geven in het SMAK
(https://smak.be/nl/bezoek-smak) voor de tentoonstelling “De Collectie (1) Highlights for a
Future”. Ze zal een e-mail naar de bestuursleden sturen met mogelijke datums.

Bijlagen
➢

GRC_Bestuursleden_30mei2019_verdeling.xlsx

Vera Lambersy
Secretaris ad interim GRC Sint-Martens-Latem
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