Verslag bestuursvergadering 21 maart 2022
20u-22u
Teams
************************
Aanwezig:

Christian De Clercq, Ides De Vos, Karine De Wasch, Kris Dellaert, Brigitte
Pattyn, Sabine Pauwaert, Martine Vanhoucke, Didier Verriest.

Waarnemers:

Schepen Pieter Vanderheyden;
Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele.

Verontschuldigd:

Gert Buelens, Inge Cnudde, Lola di Vito; Roger Lahaut, Karlijn Sileghem;
Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele

Cultuurfunctionaris Sophie Desmet.
Verwelkoming Veerle Yperman, momenteel afdelingshoofd Welzijn, Burger en Vrije Tijd.
Veerle wordt cultuurcoördinator van zodra haar huidige functie door een nieuwe kandidaat wordt
ingevuld.
1. Bijkomende agendapunten
Geen
2. Nieuws uit de gemeente
- Info bezorgd door Veerle Yperman: zie 'Nieuws uit de gemeente' in bijlage.
- Besproken topics: zie 'Nieuws uit de gemeente' in bijlage.
3. Nieuws m.b.t. de verenigingen
Zie 'Nieuws GRC-verenigingen' in bijlage.
4. GECORO
- Verslag vergadering 25/11 nog niet ontvangen.
- Vraag van de GRC: kunnen de verslagen van de Gecoro-vergaderingen op de website van de
Gecoro worden geplaatst? An De Vreese heeft op 01/03/2022 aan Martine laten weten dat de
vraag aan de Gecoro zal worden voorgelegd. Persoonsgegevens van leden en inwoners zullen
moeten worden uitgezwart.
Volgens burgemeester Agnes zijn de leden van de Gecoro terughoudend om de verslagen te delen
om reden van privacy: sommige dossiers liggen gevoelig en men vreest druk van buitenaf die hun
beslissingen zouden kunnen beïnvloeden. Ze voegt ook toe dat iedere burger - in het kader van
openbaarheid van bestuur - een aanvraag mag doen bij de Algemeen Directeur om inzage te
krijgen in een bepaald dossier.
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De GRC heeft echter de volgende bekommernis: aangezien ook de maatschappelijke geleding
‘culturele verenigingen’ vertegenwoordigd is in de Gecoro, en die vertegenwoordiging door de GRC
in samenwerking met Erfgoed Deurle naar voor werd geschoven, lijkt het logisch dat de GRC en
Erfgoed Deurle door de vertegenwoordigers geïnformeerd worden, enerzijds over de
agendapunten, anderzijds over de ingenomen standpunten m.b.t. de relevante dossiers.
An De Vreese zal ons op de hoogte brengen van het antwoord van de Gecoro.
- Niemand van de bestuursleden heeft op 17/03 kunnen deelnemen aan het digitaal
participatiemoment m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lijnstraat (zie e-mail Martine
van 18/02/2022 en de oproep van het lokaal bestuur).
5. Adviezen
- Adviezen 2020: het document ‘Overzicht adviezen 2020_november2021’ is nog steeds geldig. Nog
openstaande adviezen: ‘Nieuw reglement infrastructuur’ en 'Vuurwerk op 'Latem kermis'.
➢ Adviezen 2021: het document ‘Overzicht adviezen 2021_januari2022’ is nog steeds geldig. Nog
openstaande adviezen, die Veerle verder zal opvolgen: 'regels m.b.t. het gebruik van de
schaapstal' en 'nieuwe inkleding Binusprijs'.
- Aanpassing meerjarenplan: Bram Van der Plas volgt dit op; zit in uitvoering.
- Adviezen 2022: /.
6. Visienota Cultuurbeleid
Vorige vergadering: Polina heeft heel wat nota’s verzameld maar heeft nog geen voorstel uitgewerkt.
Van zodra de tijd het toelaat, wordt hierin een eerste structuur gestoken, zodat dit als discussienota
kan dienen.
Stand van zaken: Veerle zal dit opnemen.
7. Tijdlijn 2022
7.1 Cultuurcafés
- Mathieu Sys: 15 mei lukt niet voor Mathieu. Eventueel op 28/08 tijdens Latem Kermis? Bart
onderhandelt ook nog met een paar andere gasten. De input van de bestuursleden is ook welkom.
- Antony Hudek: 15 mei lukt voor Antony. Hij is eerder voorstander van het klassiek concept van één
centrale gast en twee genodigden i.p.v. het concept 'Alleen Elvis blijft bestaan' en moet de andere
gasten nog vastleggen. Het cultuurcafé zal in het Engels doorgaan.
7.2 Toer van de verenigingen
Zie 'Nieuws GRC-verenigingen' in bijlage.
7.3 Kunst-Licht
- Evaluatie
➢ De werkgroep heeft telkens ter voorbereiding van de volgende wandeling de vorige wandeling
geëvalueerd en al rekening gehouden met mogelijke, praktische verbeteringen.
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➢ De werkgroep heeft geen afspraken gemaakt met de kunstenaars m.b.t. de opvoeringen en
tentoongestelde werken, noch over de manier waarop de werken konden worden
gepresenteerd; de kunstenaars waren daar vrij in.
➢ Bedenkingen/verbetervoorstellen van bestuursleden en/of waarnemers die meegewandeld
hebben:
✓ Kleinere groepen zou wenselijk zijn; een groep van 60 deelnemers is te groot, waardoor de
verstaanbaarheid in het gedrang komt. De werkgroep had inderdaad niet verwacht dat het
initiatief zo succesvol zou zijn.
✓ Eventueel overdag iets voorzien, want het bezoek aan het Kerkhof was niet echt nodig en
nogal gevaarlijk wegens te donker.
✓ Niet te veel bovenlokale deelnemers zoeken, het plaatselijke deelnemersveld was zeer goed
om terug contacten te leggen, zeker na de coronaperiode.
✓ Overwegen om de kunstenaars in een volgende editie te vergoeden en de wandelaars een
bijdrage van vb. 5 euro te laten betalen.
- De foto's zullen op Google Drive worden geplaatst. De link zal gecommuniceerd worden naar alle
bestuursleden, wandelaars en kunstenaars + organisaties die deelgenomen hebben en overige
betrokkenen (vb. kerkfabrieken, bib, ...). GDPR-aspect in rekening brengen!?
Beslissing na de vergadering: een selectie van foto's wordt op Google Photos geplaatst.
- Er zal een selectie van foto's worden gemaakt om op de website + Facebook te publiceren.
Beslissing na de vergadering: foto's met gezichtsherkenning worden niet op Facebook geplaatst.
- Er is geen draagvlak binnen het bestuur om de folder verder uit te werken (vb. tekst + foto's van
beide wandelingen in één folder ter beschikking stellen, Google Earth plan met een tekeningetje
per stopplaats van de hand van Stefaan Provijn) en tegen een kleine vergoeding te verspreiden.
7.4 Cultuurprijs
Zie 'Adviezen 2021'.
7.5 Algemene Vergadering
- Datum: maandag 13/06 om 20u in de Oude Brouwerij.
- Presentatie GRC en lokaal bestuur: werkjaar 01/09/2021-31/08/2022.
- Presentatie van 2 verenigingen, één die aan actieve kunst doet en één socioculturele vereniging.
- Workshop 'samenwerking', vb. in het kader van toekomstgerichte activiteiten van organisaties
zoals MDD, scholen, … Bart is bereid te modereren. Werkgroep: Martine, Bart, Didier. Martine zal
alle bestuursleden informeren over de datum van de brainstorm, zodat ook de afwezige
bestuursleden de kans krijgen om in de werkgroep te zetelen.
- Aankondiging in het Dorpsmagazine van mei. Redactieraad: 12/05/2022.
- De topic 'Eventuele nieuwe kandidaten' wordt in besloten vergadering besproken.
- Martine lanceert nog eens het voorstel om met de groep 'GRC ex-medewerkers' te starten om de
band met ex- leden die niet meer actief willen/kunnen zijn aan te houden, hen uit te nodigen op
het nieuwjaaretentje, hen persoonlijk op de hoogte te houden van onze verslagen, hen als externe
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adviseurs te kunnen blijven contacteren, ... Deze bestuursleden hebben echter geen stemrecht.
Alle aanwezige bestuursleden leden gaan akkoord met dit voorstel mits de vroegere medewerkers
dit zelf willen.
Alternatieve naam: bij 'Vrienden van de GRC' werd in de bestuursvergadering van januari reeds een
bedenking gemaakt; andere voorstellen: 'Cultuurvrienden', 'EX-perten'.
8. Werkgroep poëzie
- Vorige vergadering: Bart wil de werkgroep trekken, in samenwerking met het Poëziecentrum Gent.
- Stand van zaken: Bart stuurt in de komende dagen een e-mail na overleg met het Poëziecentrum.
9. Werkgroep ‘Forum actieve kunstenaars’
- Vorige vergadering: Bart plant een kort overleg met een paar kunstenaars.
- Voorstel werkgroep Kunst-Licht: drink als bedanking voor deelname aan Kunst-Licht in de
Schaapstal? Dit voorstel wordt door de aanwezigen positief onthaald.
- Voorstel Bart (nog niet besproken): de actieve kunstenaars op Latem kermis laten samenkomen,
vb. via de Cultuurcafé formule – 'meet & greet'.
- Overlap met (ST)ART TO ART? (ST)ART TO ART is het eerste regionale platform voor kunstenaars uit
de Cultuurregio Leie Schelde en het Meetjesland op maandag 28 maart in het Mudel, Deinze. Het
betreft een samenwerking met COMEET, Kunstwerkt, Cultuurloket, CKV (Centrum Kunstarchieven
Vlaanderen), Mudel, Stichting Pim De Rudder en kunstenaar Martin Wallaert. Op onze website vind
je hier ook alle info terug: https://cultuurregioleieschelde.be/kunst/start-to-art/.
Bart voelt in eerste instantie meer voor een lokale verankering, om vervolgens te kijken naar
samenwerking op bovenlokaal vlak.
10. Financiën
- Status 21/03/2022:784,2 euro (293,54 in kas en490,66 op de bank).
- Kosten jenever voor Kunst-Licht: burgemeester Agnes laat weten dat dit wordt gesponsord,
waarvoor onze uitdrukkelijke dank.
- De Kerkfabriek Sint-Martinus van Latem evenals de Kerkfabriek Sint-Aldegondis van Deurle zullen
ons normaliter elk de waarborg van 400 euro terugstorten.
- Martine zal de kosten voor Kunst-Licht indienen bij het lokaal bestuur.
11. Volgende vergadering
Mogelijk in de week van 20/06/2022? Martine zal een Doodle opstellen.
12. Rondvraag
Niet aan bod gekomen.
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Bijlagen
▪ Nieuws GRC-verenigingen_maart 2022.pdf
▪ Nieuws uit de gemeente_maart 2022.pdf

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