Cultuurraadvergadering 23 september 2021
20u-22u15
Wijkcentrum Oase

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

Inge Cnudde, Christian De Clercq, Ides De Vos, Kris Dellaert, Karine De Wasch,
Sabine Pauwaert, Karlijn Sileghem, Martine Vanhoucke

Waarnemers:

Schepen Pieter Vanderheyden

Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele
Verontschuldigd:

Gert Buelens, Lola di Vito (zendt groeten, wordt nog altijd geteisterd door de nasleep
van de noodsituatie in Luik en heeft nu ook nog een defecte wagen) , Roger Lahaut,
Brigitte Pattyn, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele, Didier Verriest
Cultuurfunctionaris Sophie Desmet
Cultuurfunctionaris a.i. Polina Rakhovitch

Verslaggever van dienst: Karine De Wasch.
Martine heet iedereen welkom bij het begin van het nieuw werkjaar van de Cultuurraad. In de
bestuursvergadering van 15/07/2021 werd immers beslist om het 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.
De kennismaking met Antony Hudek, voorzien voor deze vergadering, wordt uitgesteld. Martine zal hem
mee opnemen in de Doodle voor de vergadering in november en ze zal hem opnieuw de vraag stellen
of die vergadering kan doorgaan in het MDD.
1. Bijkomende agendapunten
/
2. Goedkeuring verslag 15/07/2021
Martine dankt de leden voor hun prompte e-mailreacties op het ontwerpverslag van 15/07/2021.
Het finaal verslag is reeds online beschikbaar en werd aan alle voorzitters van de (socio)culturele
verenigingen bezorgd, met de vraag om het door te sturen naar hun leden.
Martine herhaalt de beslissing van de bestuursvergadering van 15/07/2021 dat het verslag zonder
tegenbemerkingen binnen de week na verspreiding als goedgekeurd zal beschouwd worden.
3. Nieuws m.b.t. de verenigingen
▪ LKK: er is nog geen nieuw bestuur, wel twee extra bestuursleden. Van zodra er nog een uitbreiding
van het bestuur komt, legt LKK de functies vast. Er is op 04/10 een vergadering belegd om van
gedachten te wisselen.
▪ Vragen aan het lokaal bestuur:
- Resultaat meeting over een tijdelijke tentoonstellingsplek voor actieve verenigingen?
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- Wanneer voorziet het lokaal bestuur het overleg met de werkgroep “Subsidies”, waarbij de info
over de verenigingen die onder onze raad ressorteren, gecheckt zal worden en waar nodig
gecorrigeerd?
- Het overzicht van de (socio)culturele verenigingen op de gemeentelijke website is nog steeds
niet aangepast.
Door een overvol programma en afwezigheden van personeel ontstond tijdsgebrek en blijven deze
drie vragen voorlopig onbeantwoord.
De goedkeuring van de toekenning van de subsidies is voorzien voor de gemeenteraad van
november.
4. Nieuws uit de gemeente
▪ Zie bijlage (eveneens meegestuurd met de agenda).
▪ 14/10: info-avond voor de verenigingen, in het gemeentehuis om 19u30.
Schepen Pieter Vanderheyden geeft eerst een inleiding in de Raadzaal met algemene punten zoals
het subsidiereglement, de UITkalender, ..
Daarna kunnen 3 workshops worden gevolgd: VZW-wetgeving, verzekering, website. Het zou
interessant zijn dat er bij iedere workshop een lid van de cultuurraad aanwezig is.
→ Chris en Ides geven zich op voor het thema ‘VZW-wetgeving’, Sabine voor ‘website’, Kris voor
‘verzekering’. Inge zal ook aanwezig zijn en zal ter plaatse beslissen.
▪ 21/11: kinderkunstendag. Sabine Pauwaert licht toe:
- de 10de editie al;
- de kunstendag is een initiatief van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd en Media;
- - LuKiArt maakte kennis met dit initiatief via de Cultuurdienst van de gemeente en heeft elke
editie meegedaan;
- organisatie editie 2021: LuKiArt vzw i.s.m. SuperNils vzw (een vzw ter ondersteuning van jonge
en oudere patiënten met leukemie; aan het werk in 3 ziekenhuizen);
- het lokaal bestuur zorgt voor een hapje en een drankje;
- het thema dit jaar is ‘Wat is jouw superkracht?’; ieder kind kan iets goed!
- in samenwerking met de Mariekes en onder leiding van Sabine en haar team maken de kinderen
een geluksbrenger. Dit werd reeds uitgeprobeerd in het atelier. Om er een superdag van te
maken wordt er nog van alles aan toegevoegd: de kindjes zullen zich kunnen verkleden en er
zal een fotoshoot doorgaan;
- LuKiArt dient samen met SuperNils vzw het project “Leukemie patiënten kunnen tonen wie ze
zijn via Kunst” in voor de warmste week.
▪ Eric De Smet, conservator van het museum Gust De Smet, heeft de vragen van de Cultuurraad m.b.t.
de inrichting en de evolutie van de werking van het museum beantwoord. Het lokaal bestuur zal hier
nu mee aan de slag gaan om een standpunt te kunnen innemen. Vervolgens zal het lokaal bestuur
feedback geven aan de Cultuurraad.
▪ Stand van zaken 1200 jaar Sint-Martens-Latem? Schepen Filip Christiaens en Masha Tack zullen zich
daarvoor begin 2022, samen met een werkgroep, engageren. De vrijetijdsmarkt zal op dat moment
ook op de agenda geplaatst worden.
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5. GECORO
▪ Vergadering 16/09: burgemeester Agnes kan geen feedback geven omdat ze als politica niet
aanwezig mag zijn bij de beraadslagingen.
→ burgemeester Agnes zal aan Glenn Keukelier, handhavingsambtenaar, vragen of de notulen rekening houdend met de wettelijke regels - gepubliceerd kunnen worden. Momenteel staan enkel
de adviezen van de GECORO op de gemeentelijke website;
De agenda kan doorgestuurd worden door Piet Moerman.
→ Martine neemt contact op met de voorzitter Koen Van Cauter.
6. Adviezen
▪ Adviezen 2020
- zie document ‘Overzicht adviezen 2020_september2021’ dat met de agenda werd meegestuurd;
- nog openstaande adviezen: ‘Nieuw reglement infrastructuur’ en ‘Vuurwerk op Latem kermis’;
- advies ‘Nieuw Reglement infrastructuur’: de Cultuurraad vraagt aan het lokaal bestuur daar werk
van te maken, niet enkel n.a.v. het dossier ‘lidmaatschap IPA’, maar ook n.a.v. de vraag van Frank
De Gruyter voor het gratis gebruik van een zaal in de gemeente voor zijn toneelvoorstelling
‘Kunst’.
Het huidig reglement voorziet - naast gratis zaalgebruik voor verenigingen en voor particulieren
i.s.m. verenigingen - in 1x/jaar gratis zaalgebruik voor lokale kunstenaars die een tentoonstelling
willen organiseren. De gemeente beschikt echter niet over een toneelzaal. De beschikbare zalen
kunnen gehuurd worden tegen een voordelige prijs.
Opmerking van Karlijn: net zoals Eva Bal onze kinderen plezier liet beleven aan het omgaan met
kunst, droomt Karlijn ervan om te werken met kinderen, hen onder te dompelen in kunst op
verschillende terreinen, vb. hen laten spelen met poëzie en toneel na een museumbezoek. Het is
zo belangrijk dat kinderen kunst met de paplepel naar binnen krijgen. Dit project is een win-win
situatie voor de kinderen en voor de gemeente. Karlijn beoogt geen winst, ze wil enkel
kostendekkend werken en kunnen beschikken over een lokaal, hetgeen met het huidig reglement
niet mogelijk is. Het reglement moet verfijnd worden voor activiteiten van verenigingen zonder
winstdoel, weliswaar op een goed doordachte, glasheldere manier. Karlijn gaat in op het voorstel
van Sabine om samen te werken met LukiArt.
▪ Adviezen 2021
- zie document ‘Overzicht adviezen 2021_september2021’ dat met de agenda werd meegestuurd;
- tentoonstelling van Jacques Vernest: er is telefonisch contact geweest met Albert Haelemeersch,
maar er blijven nog veel vragen open. Voorlopig is er nog niets gepland.
- advies Rita Gorrpad: de goedkeuring van de naam van het pad diende te verlopen in 3 stadia, i.e.
de principiële goedkeuring, het openbaar onderzoek en de definitieve goedkeuring.
→ schepen Pieter verifieert de datum van de principiële goedkeuring in de memorie van
toelichting van de gemeenteraad van 13/09 (er staat 25/01/2021, maar moet wellicht
29/03/2021 zijn);
De finale goedkeuringsdatum is 13/09/2021, hetgeen werd aangepast in het document ‘Overzicht
adviezen 2021_juli2021’.
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- advies moeder aarde:
➢ er zal een persmoment georganiseerd worden bij de ondertekening van de
koopovereenkomst op 08/10/2021. De communicatiemedewerker van de gemeente stuurt
een uitnodiging en een persbericht naar de cultuurjournalisten.
→ Martine zal een quote opstellen voor het persbericht en aan de bestuursleden voorleggen;
➢ Enkele cijfers uit de gemeentelijjke boekhouding (met dank aan de financieel directeur):
• de som van alle bedragen die sinds 2000 ingeboekt zijn voor kunst (i.e. aankoop, schenking,
en restauratie van werken) bedraagt 2.159.909 euro. Het legaat Emiel De Smet dat
boekhoudkundig is opgenomen bij de activa wordt gewaardeerd op ongeveer 1,2 miljoen
euro.
• de totale aankoopsom (incl. btw) van Moeder Aarde I, i.e. 134.680 EURO, is 1,89 % van het
totale investeringsbudget van het lokaal bestuur voor het boekjaar (in realiteit wordt het
bedrag in 3 schijven betaald over 3 boekjaren);
• de totale aankoopsom van Moeder Aarde I bedraagt 0,69 % ten opzichte van het totale
uitgavenbudget van het boekjaar (boekhoudkundig zijn alle uitgaven de som van alle
kosten en alle investeringen).
➢ de topic ‘kunst in de publieke ruimte’ wordt best opgenomen in de visienota. Momenteel is
er geen cultuurbeleidsplan; de verplichting daartoe werd afgeschaft. Maar er is weer nood
aan een dergelijk plan o.a. om standpunten over de aanschaf van kunst te kunnen innemen.
De topic ‘kunst in de publieke ruimte’ kwam onlangs ook aan bod in de Cultuurregio Leie
Schelde, waarbij de voorzitter van de Cultuurraad van De Pinte zich afvroeg hoe andere
gemeenten dit aanpakken → een interessant onderwerp voor een volgende
bestuursvergadering?
- nog openstaande adviezen:
➢ regels m.b.t. het gebruik van de schaapstal;
➢ ‘Frequentie cultuurprijzen’. Martine benadrukt nog eens dat de term ‘werkdruk’ in het advies
van de GRC op het werk slaat dat de jaarlijkse organisatie van deze prijzen met zich meebrengt
voor de cultuurfunctionaris en dat de GRC de organisatie van de cultuurprijzen met veel
goesting en enthousiasme wil blijven ondersteunen, ook al is dat jaarlijks. Er moet echter ook
rekening gehouden worden met het tweede argument dat de GRC heeft aangebracht om de
frequentie te verlagen, nl. dat men steeds in dezelfde vijver moet vissen. Tenslotte blijft de
GRC vinden dat de Binusprijs een andere invulling moet krijgen.
De Cultuurraad heeft nog geen officiële feedback ontvangen, maar schepen Pieter en
burgemeester Agnes bevestigen dat het college de nieuwe frequentie van de cultuurprijzen
heeft goedgekeurd.
- adviezen die ons nog zullen gevraagd worden, maar waar Polina ons nog de info dient voor te
bezorgen: 1) Maurice Schelck en 2) nieuwe invulling Binusprijs.
7. Visienota Cultuurbeleid
▪ Er is nog geen planning voorzien voor de visienota Cultuurbeleid.
▪ Burgemeester Agnes stelt voor om van start te gaan met een aantal prioriteiten. Ze gaat daar
binnenkort, samen met Veerle Yperman en Polina werk van maken. Het memorandum van de
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Cultuurraad is hierbij een interessant en handig document dat zich op de website van de GRC
bevindt.
→ De Cultuurraad zal in de volgende vergadering brainstormen over mogelijke prioriteiten.
8. Tijdlijn 2021
8.1 Cultuurcafé 22/08
▪ Evaluatie (inclusief input van Bart na de vergadering)
- Interessant thema, weliswaar niet evident voor een groot publiek. De drie gasten waren toppers.
- Er waren meer dan 50 toehoorders aanwezig.
- Positieve reacties gehoord van het publiek.
- Volgens sommigen was de akoestiek in de kerk vrij slecht, zeker als men moet werken met een
vreemde geluidsinstallatie. Waarschijnlijk stelt dat probleem zich minder als men werkt met de
geluidsinstallatie van de kerk zelf. Bart heeft echter vooraf twee site visits gedaan in aanwezigheid
van de mensen van de kerkfabriek waarbij er consensus was dat de geluidsinstallatie in de kerk
niet voldeed voor een panelgesprek; er werkte bovendien ook maar één micro.
De geluidsinstallatie, ingehuurd vanuit het Latem kermiscomité en gratis te gebruiken door de
GRC, had twee zware boxen. Bart is niet op de hoogte van geluidsproblemen bij het panelgesprek
op vrijdagavond voor Laethem Business Friends. Bart heeft ook bij de aanvang van het cultuurcafé
gevraagd of iedereen het goed kon horen; dàt was het moment geweest om het geluid aan te
passen in deze of gene richting.
- De samenwerking met Magda en Guido Van Hevel en het team van de kerkfabriek was zeer
aangenaam en positief.
- Het cultuurcafé was verlieslatend; de kosten zullen echter ingediend worden bij het lokaal
bestuur (trekkingsrecht). De vraag rijst of bonnetjes geven voor een drankje noodzakelijk is in de
toekomst. Hoort napraten bij een drankje er echter niet bij? Sponsoring overwegen?
▪ Vrijwilligersverzekering
De GRC is niet verzekerd voor cultuurcafés. De GRC heeft zich daarom geregistreerd onder de naam
‘Cultuurcafé’ voor een gratis vrijwilligersverzekering en heeft reeds een erkenningsnummer
ontvangen. Dit nummer is geldig voor een jaar, waarbij we van 1000 gratis vrijwilligersuren kunnen
genieten. Let wel: per activiteit moeten we ten laatste 48 uur vooraf aangifte doen via het digitaal
loket en het aantal vrijwilligersuren opgeven; anders zijn we niet verzekerd.
Wellicht komen we over deze verzekering meer te weten op het infomoment voor de verenigingen
op 14/10/2021; Dirk Lambrecht licht deze verzekering dan toe.
8.2 Cultuurcafé kerstdorp
Tijdstip: 19/12 om 11u.
Locatie: sterke projectiemogelijkheden nodig. De Brouwerij en de Raadzaal zijn niet vrij → toch de kerk
of de Leiezaal overwegen.
Thema: acteren, hoe doe je dat?
Centrale gast: Matthieu Sys . Hij brengt twee acteurs/actrices mee.
Moderator: Bart Vandesompele.
Concept: interactief cultuurcafé, met vragen uit het publiek.
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8.3 100 jaar Raveel
▪ Bovenlokale activiteit: tentoonstelling Raveel-Malfait in Gevaert-Minne. Zie ‘Nieuws uit de
gemeente’.
Polina overlegt met Erwin of de tentoonstelling eventueel kan worden verlengd, afhankelijk van de
opkomst en de mogelijkheid om de werken verder in bruikleen te kunnen houden.
In de marge van de tentoonstelling, heeft de werkgroep in samenwerking met de Cultuurregio Leie
Schelde een participatief project 'herinneringen aan Raveel’ gelanceerd, met een oproep naar de
inwoners van Sint-Martens-Latem om herinneringen aan Raveel te verzamelen: foto’s, verhalen,
ontmoetingen, ervaringen met zijn werk.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jolien Verroeye, coördinator Cultuurregio Leie
Schelde, via het nummer 09/386.78.86 of 0478/36.69.60 of via jolien@cultuurregioleieschelde.be.
Of ze kunnen naar het erfgoed-antennemoment komen, op zaterdag 06/11/2021 tussen 13u en 17u
in de Oude Brouwerij (Dorp 24, Sint-Martens-Latem), waar hun verhalen ter plaatse zullen
geregistreerd worden en hun foto’s gedigitaliseerd door de medewerkers van de erfgoedcel zodat
ze hun materiaal onmiddellijk weer kunnen meenemen naar huis. Tijdens dit antennemoment, kan
tevens een fototenstoonstelling over Raveel worden bezocht die door de gemeente Zulte werd
samengesteld en sinds de zomer rondreist doorheen de Leiestreek.
De bijdragen worden verwerkt en desgewenst toegevoegd aan de Erfgoedbank Leie Schelde en/of
het archief in het Roger Raveelmuseum te Machelen.
Voor elke bruikleen maakt de Cultuurregio een bruikleenovereenkomst op.
De oproep zal in Dorpsmagazine van 13/10/2021 verschijnen en - via de UITdatabank- in de
elektronische nieuwsbrieven van de gemeente.
→ De Cultuurraad zal de oproep ook via haar website en haar Facebookpagina verspreiden.
→ 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.
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: het gegidst bezoek aan het atelier van Raveel gaat door op
28/09/2021 om 17u.
8.4 Toer van de verenigingen
Doelstelling: kennismaking, waar staat de vereniging voor, wat kan de Cultuurraad betekenen voor de
vereniging, opvolging enquête.
Martine heeft de voorzitters van de verenigingen hiervoor op 19/09/2021 aangeschreven. Ze heeft
reeds reactie gekregen van Andante Favore, Kamerkoor Cum Gaudio, Davidsfonds, Erfgoed Deurle,
K.N.V. Elf November, Latems Creatief, Latemse Kunstkring, LukiArt en Spellenclub Sint-Martens-Latem.
De voorzitters van deze verenigingen zijn enthousiast over het initiatief en zullen het eerst aan hun
bestuur voorleggen vooraleer een datum te prikken.
9. Werkgroep poëzie
Brigitte, Karine en Sabine hebben een basisdocument aangemaakt voor verdere reflectie. Dit document
zal met de werkgroep gedeeld worden.
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In de marge van het Cultuurcafé van Latem kermis heeft Bart het met Carl de Strycker verder gehad
over Latem poëziedorp, en nadien ook met Yves T’Sjoen, prof letterkunde aan UGent. Beiden zijn
enthousiast.
Martine stelt voor om de werkgroep samen te roepen en deze aspecten in deze vergadering mee te
nemen. Zo kan een voorstel van beleid systematisch groeien.
Martine doet nog eens een oproep om de Poëziekamer te betrekken.
Er wordt verwacht een stap verder te staan tegen begin 2022.
10. Toneel in Latem
Martine en Didier hebben op 09/09/2021 een overleg gehad met Frank De Gruyter.
Besluiten:
▪ Frank wil momenteel geen toneelvereniging oprichten, wel projectmatig werken vanuit zijn vzw in
meerdere gemeenten. ‘Het Salon wil een nieuw, kleinschalig theatergezelschap zijn dat de ambitie
heeft om voorstellingen te maken met een kleine bezetting die in kleine(re) ruimtes voor kleinere
groepen kunnen worden gespeeld. Per productie worden acteurs aangesproken.
De Cultuurregio was op zoek naar projecten om te financieren, waardoor hij zijn project heeft
ingediend. Op termijn kan - op basis van de resultaten van dit en andere projecten - bekeken worden
of dit aanleiding kan geven tot een nieuwe vereniging in de gemeente. Kinder- of jeugdtheater heeft
Frank niet voor ogen;
▪ Verwijzend naar ons document ‘Communicatie GRC’ kan de GRC de toneelvoorstelling ‘Kunst’ via de
GRC-Facebookpagina promoten, niet via de GRC-website. Frank kan ook de voorzitters van de
(socio)culturele verenigingen aanschrijven; de contactadressen zijn online ter beschikking;
▪ Frank en de GRC kijken uit naar de aanpassing van het reglement m.b.t. het gebruik van de
gemeentelijke infrastructuur.
Het Salon speelt voor het eerst het toneelstuk ‘Kunst’ in Merendree, Nazareth, Sint-Martens-Latem en
De Pinte. In Sint-Martens-Latem gaat dit door op 30/09 en op 01/10, telkens om 20u in de Brouwerij.
11. Uitlenen kunstwerken
Chris en Bart bezochten op 06/09/2021 galerij Ysebaert in de Maenhoutstraat. De uitbaatster Annelies
Ysebaert belichtte dat ze o.a. kunstwerken verkoopt via leasing of huur aan interessante voorwaarden.
De galerij zou graag samenwerken met andere Latemse galerijen om een circuit te organiseren
gedurende open-deur-dagen. Eventueel zouden de plaatselijke kunstenaars daar ook kunnen aan
deelnemen.
De GRC denkt dat die organisatie het best wordt overgelaten aan de galerijen en de lokale kunstenaars
zelf.
12. Financiën
Status 23/09/2021: 1.542,27 euro (293,54 in kas en 1.248,73 op de bank).
De Cultuurraad heeft de jaarlijkse toelage van 500 euro voor het werkingsjaar 2020 ontvangen en dankt
het lokaal bestuur daarvoor.
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Schepen Pieter bevestigt dat er een reglement komt voor de toekenning van subsidies voor de
adviesraden.
13. Volgende vergadering
Martine zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de derde week van november voor de
leden + Antony Hudek.
14. Rondvraag
▪ Nieuwe fotoshoot in november.
▪ 09/10/2021 om 20u: Eddy Vaernewyck en anderen brengen in het Leietheater in Deinze een
hommage aan Martin Carrette (1951-2016), Deinse stadsdichter van 2010 tot 2014.
▪ Gedurende de coronaperiode heeft de Cultuurregio Leie Schelde projectsubsidies toegekend. Er is
nog overschot —> de cultuurraad mag dit laten weten aan de verenigingen.
▪ Sabine heeft op dinsdag 28/10 een gesprek met MDD; ouders zijn op zoek naar een waardige
invulling van de vrije tijd van hun kinderen.
Bijlage: Nieuws uit de gemeente_september 2021.pdf

Karine De Wasch
Secretaris a.i. GRC Sint-Martens-Latem
**********************
“Cultuur is het fundament van onze identiteit”
**********************
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