Verslag Raad van Bestuur 15 juli 2021
19u30-22u
Centrum De Vierschaar

************************
Aanwezig:

Gert Buelens, Inge Cnudde, Christian De Clercq, Ides De Vos, Karine De Wasch,
Kris Dellaert, Roger Lahaut, Martine Vanhoucke

Waarnemers:

Schepen Pieter Vanderheyden

Verontschuldigd:

Lola di Vito, Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert, Karlijn Sileghem, Eddy
Vaernewyck, Bart Vandesompele, Didier Verriest
Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele
Cultuurfunctionaris Sophie Desmet
Cultuurfunctionaris a.i. Polina Rakhovitch

1. Bijkomende agendapunten
Er worden geen agendapunten toegevoegd.
2. Verwelkoming Inge Cnudde
Martine verwelkomt Inge Cnudde, die Ward Claeyssens vervangt.
Inge heeft reeds alle relevante documenten, i.e. statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota
met het lokaal bestuur, ontvangen.
Zowel voor Inge, als voor Karlijn en Ides wordt een badge aangemaakt, voor op evenementen zoals het
cultuurcafé. Sabine is bereid de badges aan te maken.
→ Karine kan de badges meebrengen naar het cultuurcafé (indien Sabine verhinderd is)
→ Martine bezorgt een update van de interne ledenlijst van de raad van bestuur zodra er van iedereen
een foto is.
→ Het lijkt goed een nieuwe fotoshoot in te plannen voor september. Martine bespreekt de fotoshoot
met Didier; Karine is ook bereid de fotoshoot te doen.
3. Goedkeuring verslag 11/05/2021
Verwijzend naar de brugfunctie van de Cultuurraad naar de verenigingen toe, informeert Martine de
voorzitters van de verenigingen over de online beschikbaarheid van het verslag. Dat laat dan best niet
te lang op zich wachten, anders is de informatie achterhaald.
Het verslag zal, zonder tegenbemerkingen, binnen de week na verspreiding als goedgekeurd beschouwd
worden.
4. Nieuws m.b.t. de verenigingen
▪ Nieuwe effectief afgevaardigde voor de Harmonie wordt Kristof Boel. Jo De Bruyne blijft vervanger.
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▪ Polina en schepen Pieter plannen na 18 juli een meeting over een tijdelijke tentoonstellingsplek voor
actieve verenigingen (die worden aangeschreven met de vraag welk type werken ze willen
tentoonstellen en op grond daarvan worden ruimtes voorzien).
▪ Een aantal (socio)culturele verenigingen, zoals Fotoclub en Gezinsbond, nemen deel aan Latem
Kermis. Het voorlopig programma werd reeds aan de bestuursleden bezorgd.
5. Nieuws uit de gemeente
Zie bijlage (ook meegestuurd met de agenda).
Er zijn geen vragen.
6. Adviezen (zie ook onze webpagina https://www.cultuurraadlatem.be/adviezen/)
▪ Adviezen 2019
- het reglement m.b.t. het uitleenmateriaal werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in
de gemeenteraad van 28/06/2021;
- alle adviezen die de GRC in 2019 verstrekte, werden door het bestuur beantwoord: zie intern
werkdocument ‘Overzicht adviezen 2019_juli2021’, meegestuurd met de agenda.
▪ Adviezen 2020
- zie intern werkdocument ‘Overzicht adviezen 2020_juli2021’, meegestuurd met de agenda;
- nog openstaande adviezen: ‘Nieuw reglement infrastructuur’ (nog hangende) en ‘Vuurwerk op
Latem Kermis’ (het zal niet mogelijk zijn dat binnen de corona-protocollen te organiseren).
▪ Adviezen 2021
- zie intern werkdocument ‘Overzicht adviezen 2021_juli2021’, meegestuurd met de agenda;
- het lokaal bestuur reageert binnenkort op het advies ‘Frequentie cultuurprijzen’;
- het advies ‘Moeder Aarde’ komt aan het eind van deze vergadering in besloten zitting aan bod;
- adviezen waarvoor de dossiers ons eerlang zullen bereiken: 1) Maurice Schelck en 2) nieuwe
inkleding Binusprijs.
- de tentoonstelling van Jacques Vernest is verdaagd.
7. Tijdlijn 2021
7.1 Algemene Vergadering: evaluatie
De AV vond plaats op donderdag 17/06 om 20u.
Evaluatie:
- er was een heel goede opkomst;
- een voorstel om de vergadering in juni te behouden, maar ons werkjaar af te stemmen op het
werkjaar van de verenigingen, i.e. van 01/09 t.e.m. 31/08, i.p.v. 01/01 t.e.m. 31/12, wordt
aanvaard. Dat kan de overlap van info (vorig werkjaar /lopend werkjaar) beperken;
- ook de opsplitsing ‘Werking Cultuurraad’ en ‘Gemeentelijk cultuurnieuws’ zorgt voor overlap. Een
voorstel om thematisch te werken, bvb. per activiteit (Karel van de Woestijneprijs, een
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samenwerking tussen GRC en lokaal bestuur, wat vaak het geval is voor een activiteit), wordt
aanvaard;
- een voorstel om de presentatie sterker visueel te maken, wordt eveneens aanvaard: dit is
mogelijk mits de ondersteuning van andere bestuursleden, waartoe veel aanwezigen zich graag
bereid tonen. Er wordt van gedachten gewisseld over welk fotomateriaal kan gebruikt worden
ook i.v.m. GDPR, al valt dat risico mee als het materiaal enkel op de AV vertoond wordt. Het zou
goed zijn iemand te hebben die in de loop van het jaar foto’s bijhoudt met het oog op de
rapportering in de AV; Sabine gebruikt al met graagte materiaal voor de banner van de webstek:
misschien zou zij bereid zijn dit archief bij te houden?
→ Martine bespreekt dit met Sabine
- over een voorstel om de AV eerder de vorm van een workshop met de verenigingen te laten
aannemen, bvb. na een korte, sterker visuele presentatie, wordt verder gepraat op een volgende
vergadering van de RvB; verdere suggesties in dit verband die al kort aan bod kwamen en mee
kunnen worden genomen in dat gesprek: dynamiek en betrokkenheid kan gestimuleerd worden
door verschillende bestuursleden de presentatie niet alleen te laten voorbereiden, maar ook te
brengen; de GRC moet de mooie dynamiek met de verenigingen gaande houden: bezoeken aan
de verenigingen, de gevoeligheden en noden aftasten; hoe kunnen we de verenigingen met
elkaar laten praten? de vragenronde was zeer levendig; eens een receptie achteraf weer mogelijk
is, zal er ook informeel potentieel veel productief contact zijn tussen verenigingen (en de GRC);
is een korte voorstelling door elke vereniging op de AV een goed idee (er zijn er 28 …)? wat is de
rol van de AV van de GRC, wat die van de vrijetijdsmarkt gepland in het najaar waar elke
vereniging een standje heeft? is er ruimte op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor meer
zichtbaarheid van (sommige) verenigingen, zoals een koor?
- zou het goed zijn de koepel van verenigingen kort voor te stellen op een AV? onbekend maakt
onbemind. Als de koepel niet op het eind van de hoepel is, dixit Chris: na tien jaar is het misschien
tijd in glorie afscheid te nemen. Er wordt van gedachten gewisseld: er kan onduidelijkheid
geweest zijn bij de raden en verenigingen over wat de voorbereiding van koepelinitiatieven
inhoudt, waardoor die te sterk op de schouders van enkelingen is gaan rusten; de bestaansreden
van de koepel was het spreiden van financieel risico, maar tot nu toe is elke activiteit met een
batig saldo geëindigd; is er een koepel nodig om samenwerking tussen verenigingen te stimuleren
of moeten we eerder denken in de richting van occasionele samenwerkingsverbanden tussen
verwante verenigingen, zonder interventie van bovenaf? -> het nieuw subsidiereglement
stimuleert dat en het resultaat kan je beschouwen als meerdere, organisch gevormde “koepels”.
7.2 Cultuurcafé: zondag 22/08
▪ Thema: “Zo helpt poëzie”
- Centrale gast: Carl De Strycker; extra gasten: Peter Verhelst en J.V. Neylen.
- Locatie: Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Latem
- Uur: waarschijnlijk 11u30-12u30
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- Draaiboek:
→ Martine zal volgende week checken bij Charlotte, communicatie-manager, of publicatie
in het Dorpsmagazine nog kan; 4/8 vertrekt alles naar de drukker.
→ Inge wil de flyer graag maken, aan de hand van foto’s van de gasten en verdere gegevens,
die Martine haar bezorgt, samen met een voorbeeldje. In de flyer de optie voorzien om
vooraf in te schrijven en te betalen: “plaats verzekerd!”.
→ Sabine plaatst de flyer op de GRC-website.
→ Bart plaatst de flyer op de GRC-Facebookpagina.
→ Martine bezorgt de flyer aan het Poëziecentrum en de Latemse Poëziekamer en aan
Polina voor opname in de pers en op de gemeentelijke Facebookpagina.
→ Bart kan promotie maken via de communicatie m.b.t. Latem kermis (Facebookpagina
Latem kermis).
→ Inge zal de flyer ook op de versmarkt verspreiden.
→ Karine, Chris, Ides, Inge zullen meehelpen in de kerk (eventuele “bubbel”-stoelen van de
misviering weer uit elkaar zetten; micro?; podium?); aanwezigheid vereist om 11u.
→ Foto’s: Karine.
→ Verslag voor website: Ides.
→ Kassa: Kris (die eraan herinnert dat hij wil afstappen van cash en zeker van wisselgeld;
helaas blijkt dat Payconiq geen QR code beschikbaar kan maken omdat de GRC geen bedrijf
is.
- Prijs: 2x 250 euro. Het kermiscomité legt 250 euro bij. Kan de GRC 250 euro uit trekkingsrecht
halen? Hoe werkt trekkingsrecht momenteel? Volgens schepen Pieter kan er meerdere
keren een bedrag gevraagd worden tot het door de gemeenteraad bepaalde maximumbedrag.
→ Pieter laat Martine het bedrag weten en wat de procedure is.
- Toegang: 5 euro. Kris stelt voor geen drank aan te bieden via bonnetjes. Wel wil de GRC de
organisator van Latem Kermis vragen een aantal tafels vrij te houden voor sprekers en
bestuursleden (eerste ronde ten laste van de cultuurraad)
→ Martine bespreekt dit met Bart.
7.3 100 jaar Raveel
▪ Bovenlokale activiteit: tentoonstelling Raveel-Malfait in Gevaert-Minne. Zie document ‘Nieuws uit
de gemeente-juli 2021’ in bijlage.
In de marge van de tentoonstelling dacht de werkgroep aan een participatief project 'herinneringen
aan Raveel’, met een oproep naar de inwoners van Sint-Martens-Latem om herinneringen aan
Raveel te verzamelen: foto’s, verhalen over ontmoetingen, ervaringen met zijn werk.
Brigitte heeft reeds een voorstel van oproep aan de werkgroep voorgelegd. Zowel het Raveelmuseum als de Cultuurregio Leie Schelde zijn bereid met de verzamelde foto’s en verhalen aan de
slag te gaan.
Kan deze oproep mee opgenomen worden in de communicatie over de tentoonstelling evenals in
Dorpsmagazine (redactieraad 09/09/2021; uitgifte: 13/10/2021)?
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→ Pieter bespreekt de mogelijkheid met Polina.
→ Inge zorgt voor de verspreiding van de oproep via de Facebook-pagina’s Ge zijt van Latem en
Deurle; Forum Sint-Martens-Latem en via de relevante Facebookpagina’s van Deinze en regio.
→ Martine bezorgt Inge de oproep.
Eveneens in de marge van de tentoonstelling is de bibliotheek van Sint-Martens-Latem bereid een
boekenstand rond Raveel op te stellen.
▪ Activiteit voor beperkt publiek (GRC-bestuursleden, LKK, gemeenteraadsleden, adviesraadsleden):
→ Didier zoekt naar een geschikte datum voor een gegidst bezoek aan het atelier van Raveel.
7.4 Tour van de verenigingen
Doelstelling: kennismaking, waar staat de vereniging voor, wat kan de Cultuurraad betekenen voor de
vereniging, opvolging van de GRC-enquête.
Binnenkort worden de voorzitters van de verenigingen hiervoor aangeschreven.
→ Martine en Didier voorzien een start in september.
8. Financiën
Status 15/07/2021: 1.097,40 euro (258,54 in kas en 838,86 op de bank).
9. Volgende vergadering
→ Martine zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de derde week van september.
Startuur wordt 20 u.
10. Rondvraag
Geen punten.
11. Besloten vergadering
Advies ‘Moeder Aarde’.
Bijlage: Nieuws uit de gemeente_juli 2021.pdf

Gert Buelens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem

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