Verslag 19 september 2019 (20-22 uur)
Pastorie Deurle, Dorpsstraat 39, Deurle
************************
Aanwezig:

Gert Buelens, Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Lola di Vito, Vera
Lambersy, Brigitte Pattyn, Eddy Vaernewyck, Martine Vanhoucke, Didier Verriest
Genodigde: Francesco Melis (20.00-20.15 uur)

Waarnemers:

Sophie Desmet (cultuurfunctionaris), Barbara Lannoy (schepen van cultuur)

Verontschuldigd:

Karine De Wasch, Roger Lahaut, Sabine Pauwaert, Ann Schollaert, Bart
Vandesompele

1. Fotowedstrijd L.O.B.: toelichting door Francesco Melis
In de GRC-vergadering van 03/07/2019 heeft Martine tijdens het agendapunt “Rondvraag” reeds de
vraag van Leie Omgeving Beschermen (L.O.B.) aangekaart. Er werd toen echter geen beslissing
genomen.
Voorafgaand aan de vergadering van 19/09/2019 geeft de heer Francesco Melis verdere toelichting.
L.O.B. werkt aan een sensibiliseringsproject op lange termijn. Daarin kadert het initiatief om foto’s van
de Leie te verzamelen. De bedoeling is dat iedereen (dus: niet alleen Leie-oeverbewoners) een foto met
Leiezicht kan insturen. Daaruit worden (eventueel) een drietal winnaars geselecteerd.
Er wordt ook een selectie van 20 à 30 toppers gemaakt die tentoongesteld zullen worden (ook Deinze
had belangstelling).
L.O.B. wil met die foto’s de schoonheid van de Leie vastleggen, als getuigenis van hoe het was/nu nog
is. Het initiatief sluit aan op de tentoonstelling in de Latemse Kluis “How to paint water. De Leie – Stroom
van inspiratie” (2019) en de komende tentoonstelling van de Latemse Kunstkring “Sint-Martens-Latem:
het verleden schraagt de toekomst” (met onder meer foto’s van het Leielandschap).
Francesco benadrukt dat er noch concurrentie is met Natuurpunt (met wie al vergaderd is) noch met
de Fotoclub.
2. Bijkomende agendapunten
Geen

3. Goedkeuring verslag 03/07/2019
Het verslag, inclusief de bijlagen, wordt goedgekeurd, mits de volgende aanpassingen gebeuren: in de
titel wordt “agenda” vervangen door “verslag”, er zijn een paar tikfouten en de paragraaf m.b.t. het
project ‘We Not Me’ wordt lichtjes geherformuleerd.
Page 1 of 7

4. Erkenning GRC
De voorstellen van de Cultuurraad, nl. de statuten en de samenwerking met de gemeente, werden
goedgekeurd door de gemeenteraad van 16/09/2019. De Cultuurraad is bijgevolg officieel erkend. Ook
de Seniorenadviesraad en de Jeugdraad werden erkend.
5. Nieuws van Vrank en Vroom
Na een mislukte poging om Toneelvereniging Vrank en Vroom opnieuw tot leven te brengen, stopt de
vereniging haar activiteiten. Vrank en Vroom, gesticht in 1935, rust in vrede in het Archief- en
Documentatiecentrum, waar Etienne Verhaegen onlangs de documentatie van de laatste 40 jaar (zijn
verblijf bij Vrank en Vroom) bezorgd heeft. Martine heeft de bestuursleden hierover reeds per e-mail
geïnformeerd.
De leden van de Algemene Vergadering zullen hierover geïnformeerd worden in de eerstvolgende
bijeenkomst. Schepen Barbara Lannoy formuleert haar spijt dat er nu geen toneelvereniging meer is in
de gemeente. Zij meldt de interesse van Frank De Gruyter (acteur-verteller) om in de gemeente op te
treden. Hij zou ook eventueel als moderator kunnen optreden tijdens onze Cultuurcafés; Eddy neemt
(informeel) contact met hem op.
6. Lijst bestuursleden
De volledige lijst wordt later doorgestuurd.
7. Gecoro
Context (bron: Dorpsmagazine)
Op 29/04/2019 werden de leden van de nieuw samengestelde Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) benoemd. Dit besluit werd vernietigd door de gouverneur. Er wordt nu
een nieuwe oproep gelanceerd.
De adviesraad bestaat uit negen leden: vier deskundigen en vijf leden die de belangrijkste
maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft
een vervanger.
Verenigingen die een bepaalde maatschappelijke geleding wensen te vertegenwoordigen, kunnen een
kandidatuur indienen door vier personen voor te dragen: een vrouwelijk en een mannelijk effectief lid,
en een vrouwelijk en mannelijk plaatsvervangend lid.
Verenigingen die dezelfde maatschappelijke geleding vertegenwoordigen zijn vrij om een gezamenlijke
kandidatuur in te dienen.
Kandidaturen kunnen ingediend worden per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen,
tot en met 27/09/2019, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.
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Voorbereiding
Martine heeft Marc Roos, voorzitter van Erfgoed Deurle, met wie de GRC in het voorjaar een
gezamenlijke kandidatuur heeft ingediend, gecontacteerd.
Resultaat: Erfgoed Deurle gaat akkoord om - samen met de GRC - dezelfde kandidaten voor te dragen
als n.a.v. de vorige oproep.
Ook het GRC-bestuur vindt zich:
- in het principe dat Erfgoed Deurle en GRC samen dezelfde kandidaten voordragen;
- in de voordracht van de volgende kandidaten:
 Brigitte Pattyn en Piet Moerman als effectieve leden;
 Gert Buelens en Ann Schollaert als plaatsvervangers.
8. Subsidiereglement
Op 14/05/2019 hebben Martine, Sabine en Serge Clement (Seniorenadviesraad) overleg gehad met
Pieter Vanderheyden (schepen van Verenigingen). Op 23/09/2019 vindt het volgende overleg plaats.
De gemeentelijke webpagina “Overzicht alle cultuurverenigingen” werd reeds aangepast, maar is nog
niet in orde. Dat zal op 23/09/2019 aangekaart worden.
Martine geeft uitleg bij het voorbereidende document “Subsidiereglement_voorbereiding_
september2019”. Per vereniging worden punten toegekend op basis van de opgelijste criteria. De
criteria worden aanvaard zodat de werkgroep verder kan, maar de GRC wenst meer duidelijkheid rond
de concrete weging die aan elk criterium wordt gegeven. Dit zal toegelicht worden in één van de
volgende vergaderingen a.h.v. het Excel-bestand dat Sabine Pauwaert heeft aangemaakt. De bedoeling
is alleszins dat de berekening zo objectief mogelijk is. Ideaal zou zijn dat die berekening digitaal gebeurt
- bijvoorbeeld via (een link op) de gemeentelijke website - door het eenvoudig invoeren van de vereiste
gegevens van elke vereniging.
To do:
➢ gemeente: oplijsten van alle verenigingen en elke vereniging onderbrengen bij een adviesraad;
➢ gemeente in samenwerking met GRC: per criterium een waarde/weging toekennen.
9. Communicatie door de GRC
Op 07/09/2019 hebben Martine, Sabine en Ward de opbouw en inhoud van de website overschouwd.
De vragen en bedenkingen die in dit overleg aan bod kwamen, werden opgelijst in het document
“Communicatie GRC”. Dit document wordt besproken tijdens de vergadering.
Met het oog op een goed en veilig beheer van de GRC-website, vraagt Sabine om:
- een halvedagmodule “Wordpress” te mogen volgen bij Yannick Bayens (123wordpress; kostprijs: 300
euro, exlucsief btw). Het GRC-bestuur is akkoord;
- een SSL-certificaat (“Secure Sockets Layer”) te laten installeren door Stefan Vlassenroot (Itbutler),
die de server van de GRC-website beheert (kostprijs: 99 euro/jaar). Een SSL-certificaat zorgt voor een
betere beveiliging van gegevens. “Hackers” hebben daardoor geen/minder kans om gevoelige data
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te onderscheppen. Bovendien krijgen veilige websites een hogere ranking in de Google
zoekresultaten.
Bij dit voorstel hebben meerdere GRC-bestuursleden bedenkingen, zowel m.b.t. de noodzaak (de
website van de cultuurraad bevat geen kritische informatie) als wat de jaarlijks terugkerende
kostprijs betreft. Er wordt beslist de installatie nog niet te laten uitvoeren.
Opmerking na de vergadering: schepen Pieter Vanderheyden is bereid om dit issue aan te brengen in
het College voor burgemeester en schepenen gezien dit van belang is voor alle adviesraden en
verenigingen met een eigen website.
Op de website zullen het adres en het telefoonnummer van de GRC-bestuursleden worden
geschrapt, met uitzondering van het telefoonnummer van de voorzitter en van de ondervoorzitter.
De e-mails en de foto’s zullen als een figuur op de GRC-website worden geplaatst.
Adviezen blijven gepubliceerd worden, behalve wanneer het een levend kunstenaar (die
bijvoorbeeld een aanvraag voor een expo doet) betreft.
Sabine wordt gevraagd de website te controleren en aan te passen.
Wat Facebook betreft, staat het GRC-bestuursleden vrij persoonlijke berichten op hun eigen
Facebook-pagina te posten, maar niet in naam van de GRC. Promotieberichten op website en
Facebook gebeuren het best simultaan (de beheerders houden elkaar op de hoogte). Bestuursleden
kunnen zelf relevante info aan Bart Vandesompele doorspelen, die op zijn beurt dan beslist of hij het
al dan niet op Facebook publiceert.
Didier Verriest en Karine De Wasch leveren foto’s aan voor de website. Karine en Didier
maken/verzamelen ook foto’s van onze Cultuurcafés en andere GRC-gerelateerde events, die ze
telkens via WeTransfer aan alle bestuursleden overmaken.
10. Tijdslijn 2019
▪ Cultuurcafés 2019
i. 25/08/2019: Wim Deprez, Michel Flamme en Sophie Martens
Heel geslaagd; dank aan moderator Ann Schollaert.
ii. 15/12/2019: Robotica/Artificiële Intelligentie in de muziek (tijdens kerstdorp)
Wordt vervolgd. Martine zal Bart contacteren.
▪ Werkgroep Trage Wegen (Ward)
Dit dossier was vorige legislatuur afgerond. De gemeente heeft de GRC echter bijkomend nog
gevraagd dertien trage wegen extra te benoemen, een werk dat nu ook is afgerond.
Martine meldt dat alle adviesraden op 16/09/2019 een e-mail van Hannes Buyle, ambtenaar Milieu
& Mobiliteit, hebben ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van de Dag van de Trage Weg op
19/10/2019 en 20/10/2019. Zie ook www.dagvandetrageweg.be. De GRC besluit evenwel dat
weekend geen activiteit in Sint-Martens-Latem te organiseren; hiervoor is het te kort dag.
Alle benoemde trage wegen zullen alvast voorzien worden van een naambordje.
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▪ Lieven Duvoselprijs voor Koor
- Uitreiking op 29/09/2019 (15.00 uur) in de Sint-Martinuskerk
- De zondagsmis moet die dag doorgaan. Dat betekent dat de koren pas erna kunnen repeteren en
de kerk klaargezet kan worden voor de uitreiking. Martine vervolledigt Sophie’s lijst met helpers.
- Karine zorgt voor de foto’s.
- Cultuurfunctionaris Sophie Desmet maakt achteraf een verslagje voor onze Facebook-pagina en de
website.
▪ Binus Cultuurprijs
- Het college van burgemeester en schepenen had nog een paar bedenkingen bij het reglement: de
jury bestaat best uit GRC-leden en onafhankelijke cultuurdeskundigen, en dat in een evenwichtige
verdeling. Het reglement werd aangepast vooraleer het online gelanceerd werd. Het GRC-bestuur
is akkoord dat de werkgroep de jury samenstelt. De anonimiteit van de jury moet gerespecteerd
worden.
- De oproep is verschenen in het Dorpsmagazine van 19/08/2019, en is aangekondigd op de
Facebook-pagina en op de website van de GRC.
- Op 30/09 of 01/10/2019 zal de jury tien kandidaten voor de longlist nomineren.
- Op 16/10/2019 wordt de publieksstemming aangekondigd op de GRC-website en Facebook. Het
publiek moet op drie kandidaten van de longlist stemmen.
- De stemmen van de jury en van het publiek tellen elk voor 50%. De topdrielijsten worden
vervolgens naast elkaar gelegd. Vanuit de shortlist kiest de jury de uiteindelijke winnaar.
- Uitreiking: zondag 01/12/2019 (10.30 uur) in de Leiezaal.
Martine roept iedereen op om die dag een steentje bij te dragen.
- Ann Schollaert zal gevraagd worden als moderator voor het interview met de drie genomineerden.
- Cultuurfunctionaris Sophie Desmet maakt achteraf een verslagje voor onze Facebook-pagina en de
website. Didier Verriest is fotograaf.
- De gemeente organiseert de receptie. Er moeten evenwel nog vrijwilligers worden gezocht.
- Preliminair programma:
• woordje van de GRC-voorzitter;
• inleiding door de schepen van Cultuur;
• voorstelling van de tien genomineerden op de longlist;
• muzikaal intermezzo (Iraanse zangeres);
• interview met de drie genomineerden op de shortlist;
• muzikaal intermezzo;
• bekendmaking winnaar Binusprijs;
• receptie
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11. Tijdslijn 2020
▪ 20 voor 2020 (Kris)
- Kris geeft verslag van de vergadering van de werkgroep, die op 17/09/2019 is samengekomen. Op
01/10/2019 zal aan de levende kunstenaars die in Sint-Martens-Latem hun domicilie hebben, een
brief worden verstuurd met de voorstelling van het concept. Daarin staat duidelijk dat het geen
wedstijd betreft waarbij prijzen te winnen zijn. De brief wordt ook in Dorpsmagazine gepubliceerd.
- Locatie: raadzaal en crypte gemeentehuis
- De gemeente organiseert de receptie.
▪ Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie (2020)
De werkgroep bestaat uit Eddy Vaernewyck, Gert Buelens, Kris Dellaert en Martine Vanhoucke.
▪ Toekomstige Cultuurcafés
Mogelijke gasten:
- Matthieu Sys: beschikbaar voor het cultuurcafé van 20/12/2020;
- Bart Vandesompele i.v.m. de filmfestivals van Gent, Oostende en Antwerpen;
- Carlos Alleene i.v.m. het literair landschap in Vlaanderen (2021).
12. Adviezen
De aanvraag voor een expo van Marc De Boever wordt besproken en negatief geadviseerd:
tentoonstellingen voor particulieren in het gemeentehuis zijn niet toegelaten.
13. Nieuws uit de gemeente
- Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS) werd goedgekeurd door de gemeente. Onze
opmerkingen/bezorgdheden werden hierin meegenomen.
- De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en het Documentatie- en Archiefcentrum (DAC) werd
goedgekeurd.
- Reveil: overlegvergadering nog in te plannen.
14. Informatie in oktobernummer Dorpsmagazine
- In het oktobernummer van Dorpsmagazine zal een tekst komen waarin de taken en doelstellingen
alsook de bestuursleden van de huidige GRC worden voorgesteld. Ook onze groepsfoto (Didier) zal
worden opgenomen. Ward zorgt voor de tekst.
15. Uitlenen kunstwerken aan lokale bedrijven
Dit agendapunt wordt verdaagd.
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16. Volgende vergadering
Doodle resultaat: woensdag 20/11/2019. Locatie: Oase.
17. Rondvraag
Didier Verriest
Stelt op zondag 24/11/2019 zijn nieuwe boek voor.
Ward Claeyssens
- Meldt dat de Latemse Kunstkring op zaterdag 26/10/2019 (om 1030 uur) in Bozar de expo “Brâncuși:
sublimatie van de vorm” bezoekt.
- Kondigt aan dat het harmonieorkest van Sint-Martens-Latem op 06/12/2019 (om 20.00 uur) een
(gratis) winterconcert geeft in de kerk van Deurle.

Vera Lambersy en Ward Claeyssens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem

**********************
“Cultuur is het fundament van onze identiteit”
**********************
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