Verslag 20 april 2020 (19.30 uur)
Online vergadering via Zoom

************************

Aanwezig:

Martine Vanhoucke, Gert Buelens, Ward Claeyssens, Christian De Clercq,
Kris Dellaert, Karine De Wasch, Sabine Pauwaert, Bart Vandesompele,
Didier Verriest en (vanaf 20.00 uur) Brigitte Pattyn

Waarnemers:

Sophie Desmet (cultuurfunctionaris);
Barbara Lannoy (schepen van Cultuur)

Verontschuldigd:

Ann Schollaert, Eddy Vaernewyck, Lola di Vito en Roger Lahaut

1. Bijkomende agendapunten
Er zijn geen bijkomende agendapunten.
2. Goedkeuring verslag 16/01/2020
Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd.
3. Ontslag Vera Lambersy; overdracht van taken
Bestuurslid Vera Lambersy, binnen de GRC afgevaardigde van de Latemse Kunstkring (LKK), heeft op
17/12/2019 haar ontslag ingediend.
- Ward meldt dat hij de taak van secretaris binnen de GRC opnieuw zal opnemen. Gert zal Ward
vervangen bij diens afwezigheid.
- Didier heeft op 19/02/2020 bij Vera een opfriscursus over Mailchimp gevolgd en beheert nu onze
account. Bart is bereid assistentie te verlenen wanneer dat nodig blijkt.
4. Gecoro
Piet Moerman werd binnen de Gecoro verkozen als effectief lid, Ann Schollaert als plaatsvervanger.
Afgesproken werd dat Piet de agenda van elke Gecoro-vergadering tijdig zal bezorgen zodat het
bestuur van de GRC eventuele input kan leveren. Piet zal ook info die vanuit de Gecoro meegedeeld
mag worden, communiceren aan Martine.
- Tijdens de Gecoro-zitting van 30/01/2020 werd de rol van dit adviesorgaan toegelicht en het
huishoudelijk reglement goedgekeurd.
- Op onze e-mail aan Piet Moerman, waarin gevraagd werd naar feedback over de Gecoro van februari
2020 en eventuele input voor de digitale zitting van april (die van maart werd afgelast), is evenwel nog
geen reactie gekomen.
- De notulen van de Gecoro zullen gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

5. Tijdslijn 2019
5.1 Cultuurcafé 15/12/2019
- Hoewel de titel “Hoe technologie kunst kan inspireren en omgekeerd?” interessant en attractief is,
kwam er deze keer weinig publiek opdagen.
- Martine stelt voor in het vervolg tijdens haar inleiding enkel de doelstelling van onze Cultuurcafés te
kaderen en de gasten te verwelkomen, maar niet meer dieper in te gaan op de inhoud. De sprekers
raakten immers deels op een ander inhoudelijk pad dan haar inleiding aangaf. Zo is artificiële
intelligentie te weinig aan bod gekomen.
- Dank aan moderator Bart Vandesompele, die zich voortreffelijk van zijn taak gekweten heeft.
- Bij elk Cultuurcafé in het gemeentehuis “verblindt” het felle ochtendlicht het publiek. Een optie is de
hele opstelling negentig graden te draaien of zonsverduistering aan te brengen.
- Dit Cultuurcafé levert een verlies op van 514 euro.
5.2 Binus Cultuurprijs
- Het evaluatieverslag van de werkgroep werd reeds gedeeltelijk tijdens de vorige vergadering
besproken.
- Het uitgangspunt van de Binus Cultuurprijs wordt nogmaals toegelicht. Deze prijs is van een andere
aard dan de drie overige cultuurprijzen, die duidelijk aansluiten bij een specifieke kunstvorm
(fotografie, koor en poëzie). De Binus Cultuurprijs beslaat de hele breedte van het (socio)culturele
spectrum en legt de nadruk op zowel engagement binnen Sint-Martens-Latem als de uitstraling van
onze gemeente naar buiten toe.
- De vraag rijst opnieuw of we om problemen vragen door een prijs te organiseren die potentieel onze
eigen bestuurs- en AV-leden in het zonnetje zet?
Noot van de voorzitter: in de vorige vergadering werd er al op gewezen dat niet de GRC maar de
gemeente deze prijs organiseert, en dat de werkgroep in dat verband geen opmerkingen heeft
gekregen.
Bovendien maken GRC-bestuursleden ook deel uit van de jury, waarvan de namen anoniem blijven.
Dat alles creëert bij sommigen een perceptie van (weliswaar onterecht) wantrouwen.
Een oplossing kan erin bestaan een grotere onafhankelijkheid van de jury na te streven door
- het aantal juryleden vanuit de GRC te beperken (met bijvoorbeeld enkel de voorzitter als secretaris
van de jury);
- juryleden af te vaardigen afkomstig uit de algemene vergadering (AV) van de GRC;
- juryleden af te vaardigen afkomstig uit de verschillende adviesraden, en dat via een evenredige
verdeling.
Een jurysamenstelling met enkel externen is in casu moeilijk aangezien die nauwelijks kennis hebben
van of geen voeling hebben met wat reilt en zeilt binnen onze gemeente (“het lokale leven”).
- Tot slot wordt voorgesteld de Binus Cultuurprijs slechts elke drie jaar te organiseren zodat er meer
spreiding ontstaat. Afwisselen in discipline is ook een optie; dit voorstel kan aan bod komen in het
overleg met de adviesraden.

6. Tijdslijn 2020
6.1 Nieuwjaarsetentje GRC (06/03)
- Dank aan Roger en Christian voor de geslaagde organisatie van het etentje in Restaurant Mood.
- De tafelopstelling in het restaurant liet jammer genoeg niet toe met iedereen te praten. Het concept
van walkingdinner kan hierin soelaas brengen.
6.2 Cultuurcafé voorjaar
- Thema: Minne en Boon
- Centrale gast: prof. dr. Yves T’Sjoen
- Uitgesteld wegens de coronamaatregelen
6.3 Cultuurcafé kermis Latem
- Centrale gast: Carl De Strycker (die twee dichters meebrengt in de aanloop naar de uitreiking van de
Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie)
- Gezien de coronadreiging is er op het moment van vergaderen nog geen duidelijkheid of de kermis
van Latem kan doorgaan. Of bijgevolg ons Cultuurcafé op 23/08 zal plaatsvinden, hangt af van de
beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en het gemeentebestuur.
6.4 Cultuurcafé kerstdorp
- Thema: impact en succes van de Vlaamse creativiteit en culturele producties in het buitenland
- Centrale gast: Matthieu Sys
- Voorstel andere gasten: medewerkers van een productiehuis
6.5 Visienota m.b.t. het cultuurbeleid van Sint-Martens-Latem
- Cultuurfunctionaris Sophie Desmet werkt een visienota uit en hoopt die in september 2020 te
kunnen afronden. In functie hiervan heeft ze een opleiding “projectmanagement” gevolgd.
- De GRC wil haar rol als adviesorgaan opnemen en dringt erop aan deze belangrijke nota tijdens een
aparte vergadering te kunnen bespreken zodat advies en eventuele extra input kan worden verleend.
6.6 Forum voor levende kunstenaars
- De GRC is er voorstander van levende kunstenaars een forum aan te reiken, en richt hiertoe een
werkgroep op met Bart, Brigitte, Didier, Kris, Martine en Sabine; de afwezigen van de vergadering
worden nog bevraagd. Martine creëert een Doodle voor een vergadering.
- Sabine stelt voor via de website van EuroArt onze lokale levende kunstenaars een podium te geven:
iedere kunstenaar kan daar een eigen pagina krijgen. In Dorpsmagazine zal een oproep aan de lokale
kunstenaars gelanceerd worden.
6.7 Kennismaking met de andere adviesraden van Sint-Martens-Latem
- Op 21/02/2020 heeft het eerste “overleg voorzitters adviesraden” plaatsgevonden. Op de agenda
stonden “Kennismaking nieuwe voorzitters” en “Vragenronde”. De bestuursleden van de GRC hebben
geen opmerkingen op het verslag, dat ze op 12/03/2020 ontvangen hebben.
- Een tweede overlegvergadering staat gepland op 25/09/2020.
- Wellicht volgt er ook een informeel ontmoetingsmoment voor álle raadsleden die in een
gemeentelijk adviesorgaan zetelen. Hiervoor werd intussen een werkgroep opgericht, waarvan één of
twee afgevaardigden per adviesraad deel uitmaken. Voor de Milieu- en Natuurraad (MiNa-raad) zijn

dat Sonia Vandepitte en Tom Embo, voor de Bibliotheekraad Bernard Herbert en Griet Embo. Zodra de
coronaperikelen (zoveel mogelijk) achter de rug zijn, zal Martine de voorzitters van de nog
ontbrekende adviesraden een herinnering sturen.
- Bijkomend wenst de Latemse Seniorenadviesraad (LSAR) kennis te maken met de Jeugdraad om
eventuele synergieën te ontdekken. Nadien willen ze dat eventueel uitbreiden naar andere
adviesraden.
6.8 Samenwerking met MiNa-raad: lezing Arne Quinze
Ten gevolge van de coronamaatregelen is deze lezing, die zou plaatsvinden in mei of juni, uitgesteld.
Onze GRC-werkgroep (Kris en Sabine) volgt dit verder op.
6.9 Toneel in Sint-Martens-Latem
- Martine heeft Frank Degruyter per e-mail geïnformeerd over het besluit van de GRC. Hij heeft op zijn
beurt te kennen gegeven in zijn huidige plannen niet met kinderen te willen werken, wel met
jongvolwassenen en volwassenen. Bovendien is volgens Frank “een productie de beste workshop”.
- Als de kermis van Latem doorgaat, is er eventueel ruimte voor toneel op maandag. Dat kan een
katalysator zijn voor nieuwe toneelinitiatieven. Martine al Frank hierover informeren. Het programma
van de kermis moet begin juli definitief zijn.
6.10 Kennismaking met POLS-medewerkers
- Een aantal bestuursleden en cultuurfunctionaris Sophie Desmet hebben op 05/02/2020
deelgenomen aan het overleg met de IGS-medewerkers Sofie Teugels en Manuel Van den Abeele.
Sophie heeft op 07/02/2020 het verslag van dit overleg aan alle bestuursleden bezorgd.
- Sofie Teugels heeft ons in navolging van het overleg een voorlopig overzicht bezorgd van het
aanwezige culturele erfgoed in onze gemeente. De GRC heeft dat document aangevuld. Ook Erfgoed
Deurle en de MiNa-raad hebben input gegeven.
- Verder wil Sofie Teugels gerust aansluiten bij volgende overlegmomenten: op vaste basis of naar
aanleiding van een specifiek agendapunt dat de GRC naar voren schuift. Ons idee om een informeel
netwerkmoment te organiseren voor de verschillende cultuurraden, heeft ze in elk geval
meegenomen.
6.11 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie
- De gemeenteraad heeft op 17/02/2020 het reglement goedgekeurd. Op 19/02/2020 is de werkgroep
voor de tweede keer samengekomen. Het college van burgemeester en schepenen (CBS) keurde ook
het budget, de voorgestelde spreker (Zaki) en muzikante (Maud Buyssens) goed. De jury is
samengesteld.
- Poëziebundels kunnen worden ingezonden tot 15/04/2020. De uitreiking van de prijs vindt plaats op
12/09/2020 (17.30 uur) in de raadzaal, gevolgd door een receptie in de Leiezaal. Vijf genomineerden
krijgen de kans om één gedicht uit de geselecteerde bundel te laten meedingen naar de publieksprijs;
hiervoor zal het publiek via de gemeentelijke website kunnen stemmen tussen 31/07 en 31/08/2020.
6.12 Subsidiereglement
- De werkgroep is al goed opgeschoten met het reglement en stelt voor om een apart reglement voor
jubilea (vanaf tienjarig bestaan) te voorzien.
- Het CBS heeft de ontwerptekst al een eerste keer besproken. De GRC-werkgroep zal hiervan

feedback krijgen op 28/04/2020.
- Tijdens een volgende vergadering van de GRC zal een demo getoond worden op basis van een Excelbestand, waarna het ontwerpreglement besproken kan worden.
- De GRC hoopt dat de gemeenteraad de definitieve versie van het nieuwe subsidiereglement ten
laatste in het vroege najaar goedkeurt zodat het nieuwe reglement tijdens de algemene vergadering
van de GRC aan de betrokken verengingen kan worden toegelicht.
- Het is de bedoeling dat (socio)culturele verenigingen een sjabloonformulier op de gemeentelijke
website zullen kunnen invullen (naar analogie met de sportverenigingen).
6.13 Algemene vergadering
De algemene vergadering vindt plaats op 22/10/ 2020.
6.14 Kennismaking met directeur Museum Dhondt-Dhaenens
Een structurele samenwerking met Museum Dhont-Dhaenens (MDD) in Deurle is van groot belang. De
GRC kijkt uit naar kennismaking met Antony Hudek, de nieuwe directeur van MDD, bijvoorbeeld in de
bestuursvergadering van september.
In de eerstkomende Dorpsmagazine wordt een interview met de nieuwe directeur gepland waarin de
nieuwe visie van het MDD zal worden toegelicht.
We vernamen, via de schepen, dat het MDD ‘The Wunderkammer Residence’ zou openstellen als nieuw
studiecentrum voor de bezoekers.
Voor het eerst zal de gemeente samenwerken met het MDD voor de 7de Biënnale van de Schilderkunst
van 26 juli tot 18 oktober 2020. Het MDD zal een selectie van werken uit haar vaste collectie
tentoonstellen in de crypte van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem en het museum Gust De
Smet krijgt ook een aparte kunstvoorstelling gepresenteerd.
7. Adviezen
De adviezen zijn online raadpleegbaar via www.cultuurraadlatem.be/adviezen. De volgende dossiers
worden tijdens de vergadering nader toegelicht.
- Dossier “Mobiliteit”
Op 18/11/2019 vond in een openraadscommissie een evaluatie plaats, waarop Gert aanwezig was.
Sindsdien is er geen nieuws meer. Martine zal schepen Rigo Van de Voorde een e-mail sturen met de
vraag naar de stand van zaken.
- Reglement m.b.t. uitleenmateriaal
Ons advies dateert van 23/10/2019. Dit dossier blijkt vertraging te hebben opgelopen omdat het
systeem dat het uitleenmateriaal digitaliseert, nog niet af is. Men zou dit punt in de gemeenteraad van
mei of juni 2020 willen agenderen, los van deze digitale tool.
- Poëziekamer
Gisela Van Steenkiste zal worden uitgenodigd op een volgende bestuursvergadering.
- Aankoop zelfportret Octaaf Meiresonne
Het CBS heeft ons positieve advies gevolgd: de gemeente heeft het werk aangekocht. Momenteel
bevindt het zich in het depot, later zal het worden geëxposeerd.

- Schenking
Het CBS heeft ons positieve advies – onze voorwaarde incluis – gevolgd, waarna ook de gemeenteraad
op 17/02/2020 zijn goedkeuring heeft gegeven: de schenker gaat ermee akkoord dat het schilderij niet
permanent zal uithangen. Momenteel bevindt het zich in het depot; later zal het worden geëxposeerd.
- Aankoop schilderij “Ganzen bij het Tempelhof” van Valerius De Saedeleer.
Het CBS heeft ons positieve advies niet gevolgd en geeft hiervoor de volgende argumentatie: het
schilderij heeft een documentaire maar geen cultuurhistorische waarde; de vraag of het schilderij een
meerwaarde is voor de gemeentelijke collectie is door de GRC niet beantwoord; de locatie waar het
schilderij kan hangen, is door de GRC niet concreet geduid.
- Culturele invulling site Cnops (Deurle)
De GRC heeft nog geen feedback van het CBS ontvangen.
- Lidmaatschap en ondersteuning IPA Leiestreek
Op 26/03/2020 hebben we het GRC-lidmaatschap negatief geadviseerd. De GRC heeft wel geadviseerd
dat de gemeente zijn infrastructuur gratis ter beschikking zou stellen. De GRC heeft nog geen feedback
van het CBS ontvangen.
- Corona en (socio)culturele verenigingen
De GRC deed een oproep aan het gemeentebestuur om met concrete maatregelen het voortbestaan,
de werking en de sociale rol van onze verenigingen te garanderen. De dienst Vrije Tijd heeft een brief
verstuurd naar alle verenigingen om te peilen naar hun noden en zo de juiste maatregelen te kunnen
nemen.
- Vuurwerk kermis Latem
Op 09/04/2020 ontving Martine van vrijetijdsconsulent Masha Tack de vraag om advies over het
vuurwerk op de kermis van Latem. Masha legde de volgende keuzes voor:
(1) klassiek vuurwerk; (2) diervriendelijk vuurwerk, zoals een lasershow; (3) een alternatief.
Na afweging van de pro’s en contra’s adviseert de GRC een combinatie van minimaal vuurwerk met
een lasershow, die aan de volgende voorwaarden voldoet:
(1) Het vuurwerk beantwoordt aan alle veiligheidsmaatregelen en houdt zoveel mogelijk rekening met
het welzijn van mens en dier.
(2) De technische ondersteuning van de lasershow op het vlak van licht, geluid en de coördinatie van
beide moet optimaal zijn. De logistieke problemen van vorig jaar hebben immers wellicht tot minder
enthousiasme bij de aanwezigen geleid. Bovendien dient ook de timing ten opzichte van de rest van
het kermisprogramma gerespecteerd te worden. Het Feestcomité Latem Kermis is – op basis van hun
expertise – bereid de organisatie van zo’n evenement op zich te nemen.
(3) De combinatie moet budgettair verantwoord zijn.
Indien het CBS toch niet voor vuurwerk kiest, stellen een aantal GRC-leden als alternatief een
avondspektakel voor met één of twee spectaculaire acts gedurende een halfuur, bijvoorbeeld een
dansshow met vuurspuwers. Het risico dat een dergelijk evenement minder publiek zal aantrekken, is
echter reëel. De zondagavond van de kermis moet in elk geval sfeervol blijven, waarbij zoveel mogelijk
dorpsgenoten naar het dorp afzakken en de dorpskern de sociale ontmoetingsplaats bij uitstek van de

avond is.
8. EuroArt
Op 21/01/2020 hebben Martine en Sophie – mede op basis van de verslagen van de schepen van
Cultuur en Lola betreffende de algemene meeting in Polen (2019) – een takenlijst opgesteld zodat
Sint-Martens-Latem binnen EuroArt meer geprofileerd kan worden.
- In Dorpsmagazine zal een oproep aan onze lokale kunstenaars gelanceerd worden zich via EuroArt
kenbaar te maken: iedere kunstenaar kan daar een eigen pagina krijgen (zie ook punt 6.6).
- Cultuurfunctionaris Sophie Desmet vult hierbij aan dat Sint-Martens-Latem binnenkort ook onder de
Wikipedia-rubriek “Kunstenaarskolonie” zal worden opgenomen.
9. Vrijetijdswijzer
Cultuurfunctionaris Sophie Desmet heeft ons op 07/04/2020 geïnformeerd over de e-mail die naar alle
verenigingen werd verstuurd aangaande de coronamaatregelen. De dienst Vrije Tijd wou immers een
zicht krijgen op eventuele vragen of noden die binnen verenigingen leven. Tegelijk werd verenigingen
gevraagd hun gegevens te checken en indien nodig aan te passen in de (te publiceren) Vrijetijdswijzer.
Voor de GRC zal Martine hiertoe het nodige doen (een nieuwe groepsfoto maken van het bestuur, wordt
uitgesteld).
10. Nieuws uit de gemeente
- Het Kerkenbeleidsplan is volop in opmaak.
- Het programma voor de Open Kerkendagen is klaar, maar de aanbevelingen van de overheid inzake
corona zullen uiteraard bepalen of het event op 06/06 en 07/06/2020 kan doorgaan.
- Hetzelfde geldt voor de elfjuliviering.
- Nu ook de gemeentelijke (en alle andere) musea noodgedwongen gesloten zijn, heeft Erwin De
Keyzer een oproep gelanceerd waarbij iedere inwoner in een filmpje een verhaal(tje) kan komen
vertellen over zijn/haar lievelingsschilderij uit Museum Gevaert-Minne. Zo komt het museum “tot bij
de mensen”. De filmpjes zijn te zien op de Facebook-pagina van de dienst Vrije Tijd.
11. Uitlenen kunstwerken aan lokale bedrijven
Dit punt wordt verdaagd.
12. Status financiën
- Status op 20/04/2020: 1044,24 euro
- Op het Cultuurcafé van augustus 2019 waren er slechts 57 betalende deelnemers aanwezig. De vraag
hoe de uitgave van 180,00 euro voor de drankjetons verklaard kan worden, blijft onbeantwoord.
- De beschikbaarheid van de drankjetons na het Cultuurcafé in de tent van de Lions tijdens het kerstdorp
zal heronderhandeld worden.

13. Volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 27/05/2020 (19.30 uur). Bart creëert –
indien nodig – een link zodat we opnieuw online kunnen vergaderen
14. Rondvraag
Karine
merkt op dat de gemeente de laatste decennia vooral schilder- en beeldhouwwerken heeft
aangekocht, maar nauwelijks fotografisch werk. De GRC deelt haar bekommernis.
Martine
zal de lijst met bestuursleden van de GRC herzien. Ward wordt opnieuw secretaris; bij Bart, Karine en
Sabine ontbreken enkele gegevens.
Ward
vraagt naar de stand van zaken van het masterplan van de sportsite, dat in opmaak is. De GRC had
immers voorgesteld (via afvaardiging in de betrokken werkgroep) een brug te slaan tussen sport en
cultuur. Momenteel heeft de GRC geen zicht op de evolutie van dit dossier.
15. Werking GRC (bespreking in afwezigheid van de schepen van Cultuur)
De werking van de GRC wordt intern besproken.

Ward Claeyssens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem

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

