Algemene Vergadering (AV)
13 juni 2022, 19u30
Oude Brouwerij, Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem
************************
Aanwezig
A. Stemgerechtigden
▪ Afgevaardigden
Vereniging
11-groep Latem-Deurle
Amnesty
International
Leiestreek
Confrérie Sint-Christoffel
Erfgoed Deurle
Ferm Deurle-Latem
K.N.V. 11 November
Kamerkoor Cum Gaudio
Latems Creatief
Latemse Kunstkring
LuKiArt vzw
Markant Latem-Deurle
Samana
vzw De Schone Lier
▪

LG61,

Naam
Pierre Leroy
Gent- Frans Van den Broeck
Marc Roos
Mia Van den Heede
Linda Rouges
Freddy Heyman
Jeanine Thienpondt
Lea Careel
Raphaël Van Lerberge
Sabine Pauwaert
Regine Rouseu
Guido Van Hevel
Erika Pauwels

Vervangers
Vereniging
Davidsfonds Latem-Deurle
Gezinsbond Deurle-Latem
Harmonieorkest Sint-Martens-Latem
Pasar Latem-Deurle
Spellenclub Sint-Martens-Latem

Naam
Kris Dellaert
Antoine van de Putte
Jo De Bruyne
Hubert Gillis
Delphine Colle

▪

Deskundigen
Inge Cnudde, Christian De Clercq, Brigitte Pattyn, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele,
Martine Vanhoucke, Didier Verriest
B. Waarnemers
Filip Christiaens (schepen), Chantal Devos (Latems Creatief), Jean Pierre De Wilde (Latemse
Senioren Adviesraad), Agnes Lannoo-Van Wanseele (burgemeester), Jan Milh (Kamerkoor Cum
Gaudio), Pieterjan Quisquater (Cultuurregio Leie Schelde), Rigo Van de Voorde (schepen), Kristof
Vanden Berghe (gemeenteraadslid), Pieter Vanderheyden (schepen), Veerle Yperman
(Afdelingshoofd Welzijn, Burger en Vrije Tijd)
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Verontschuldigd of niet aanwezig
▪ Verenigingen
Vereniging
Andante Favore
Brede Visie op Cultuur
De Poëziekamer
Den Laetemschen Vriendenkring
Fotoclub Latem 73
Gemengd Gregoriuskoor
Heemkring Scheldeveld
Kantklos ’t Fransientje
NOVA
Van Himbeecksvrienden duivenbond

Naam
Eric De Lombaerde en Ivan Honoré
Suzy De Wulf en Freddy Bijn

Karine De Wasch
Ann De Beir en Jo Vanmeirhaeghe
Carlos Vermeiren
Regina Willemijns
Sylvie Verstraeten

▪

Deskundigen
Ides De Vos, Lola di Vito, Karlijn Sileghem

▪

Waarnemers
- Leden van verenigingen: Etienne Bauwens (Davidsfonds Latem-Deurle), Carine Clauwaert
(Pasar Latem-Deurle), Roger Lahaut (Davidsfonds Latem-Deurle)
- Vertegenwoordiger jeugdraad
- Vertegenwoordiger sportraad
- Overige waarnemers: Nicolas Bosschem (fractieleider Voor Latem en Deurle), Ward
Claeyssens (gemeenteraadslid), Hans Van Hooland (schepen)

1. Powerpoint presentatie
De vergadering verloopt a.h.v. een Powerpoint-presentatie, die terug te vinden is op de website van
de Cultuurraad (of GRC) (https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/).
2. Opening van de vergadering
Voorzitter Martine Vanhoucke opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is
verheugd dat zoveel vertegenwoordigers en waarnemers willen deelnemen aan de vergadering en
willen participeren aan de workshop.
Martine licht ook toe dat de GRC haar werkjaar heeft afgestemd op het werkjaar van de GRCverenigingen, nl. van 01 september tot en met 31 augustus.
3. Geldige vergadering?
De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan doorgaan: van de 39 stemgerechtigde leden zijn
er 25 aanwezig, wat ruim voldoet aan de vereiste helft plus één.
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4. Agenda → zie presentatie

5. Workshop
De GRC heeft de aanwezigen bij het binnenkomen een tafel aangewezen, rekening houdend met de
themakeuze bij inschrijving, i.e. thema ‘Samenwerking’ of thema ‘Duurzaamheid’. In elke groep leidt
de moderator het gesprek, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een aantal inspiratievragen.
GRC-bestuurslid Bart Vandesompele introduceert de workshop en licht de doelstelling ervan toe:
- verenigingen en cultuurminnende waarnemers kunnen door deze formule elkaar beter leren
kennen, waardoor achteraf gemakkelijker contacten kunnen gelegd worden indien gewenst;
- het verenigingsleven dynamisch houden: door met elkaar in gesprek te gaan kunnen verenigingen
nieuwe ideeën opdoen en/of kunnen nieuwe ideeën ontstaan;
- samenwerking en duurzaamheid zijn subsidie-gerelateerde thema's. Als verenigingen daar
inspanningen voor doen, pikken ze een financieel extraatje mee;
- samenwerking komt het sociaal weefsel in onze gemeente ten goede;
- door samen te werken kunnen grotere projecten gerealiseerd worden;
- duurzaamheid op micro-vlak bekijken: binnen de vereniging zoeken naar mogelijkheden om de
werking te verduurzamen.
Bart informeert de deelnemers dat de raad van bestuur (RvB) de antwoorden zal analyseren, weliswaar
niet tijdens deze vergadering, en dat het resultaat kenbaar zal worden gemaakt van zodra mogelijk.
6. Overzicht werkjaar 2021-2022
A. Nieuws Cultuurraad
Gert Buelens heeft ontslag genomen uit de RvB, waardoor de functie ‘secretaris’ is vrijgekomen.
Gert wil graag toetreden tot de ‘EX-perten', een groep die de RvB recent heeft opgericht en bestaat uit
ex-leden. Doel: de band met ex- leden die niet meer actief willen/kunnen zijn aanhouden, hen
uitnodigen op het nieuwjaaretentje van de RvB, hen persoonlijk op de hoogte houden van de
verslagen, hen kunnen blijven contacteren als externe adviseurs, ... Deze ex-bestuursleden hebben
echter geen stemrecht.
Gert’ s ontslag was ook de reden van de oproep voor de verkiezing van een nieuw bestuurslid voor de
RvB. De voorzitter heeft jammer genoeg geen kandidaturen ontvangen.
De RvB zal tijdens één van haar volgende bestuursvergaderingen een nieuwe secretaris aanstellen.
B. Nieuws cultuurfunctionaris
Zie presentatie. Veerle Yperman vult aan dat de aanstelling van het nieuw afdelingshoofd ‘Welzijn en
Vrije Tijd’ voorzien is voor begin juli en dat deze persoon vermoedelijk zal starten in
september/oktober. Veerle kan pas dan haar nieuwe functie ‘cultuurcoördinator’ opnemen.
Opmerking na de vergadering: Veerle is sinds 1 juli 2022 officieel cultuurcoördinator. Er dient nog een
nieuw afdelingshoofd Welzijn en Vrije tijd te worden aangesteld.
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C. Nieuws (socio)culturele verenigingen
Zie presentatie. Veerle Yperman vult aan dat K.N.V. Elf November een jubileumtoelage voor hun 25
jaar bestaan hebben aangevraagd en dat dit werd goedgekeurd aangezien de vereniging ook een
publiek toegankelijke activiteit plande.
Veerle herinnert de aanwezigen ook nog eens aan het reglement ‘Jubileumtoelage verenigingen’, dat
beschikbaar is op de gemeentelijke website (https://www.sint-martens-latem.be/onlineaanvragen/premies-en-toelagen/jubileumtoelage-verenigingen). Elke vereniging die een jubileum
viert (vanaf een 5-jarig bestaan), krijgt een eervolle vermelding en ontvangt een toelage.
D. Resultaten van GRC-initiatieven van vorig werkjaar
Zie presentatie. Veerle Yperman geeft bij een aantal punten bijkomende info, nl:
1. Overzicht (socio)culturele verenigingen op de gemeentelijke website
➢ Het is aan de verenigingen om hun info actueel te houden.
2. Inrichting en evolutie van de werking van het museum Gust De Smet:
➢ Wisselende collectie: n.a.v. de Biënnale zullen enkele werken tijdelijk gepresenteerd worden.
Hiervoor wordt op 2 plaatsen een permanent ophangsysteem voorzien, dat het lokaal bestuur
in staat stelt om eens ander tijdelijk werk te hangen. Het lokaal bestuur hanteert als maatstaf
dat het tijdelijk werk een meerwaarde moet zijn voor de eigen collectie en houdt rekening met
de verwoording van Piet Boyens, nl. ‘Het museum is zo sterk als zijn zwakste werk.’
➢ Grafzerk: overleg met het Permeke museum gaande om de meest geschikte plek te zoeken.
➢ Tuin en oprit: plaatsing tuinhuis OK, heraanleg oprit/pad in de zomer, groenaanleg in het
najaar (november).
Opmerking na de vergadering: ondertussen is de planning wat gewijzigd in functie van de
Biënnale, nl. heraanleg oprit in de zomer, pad en groenaanleg in het najaar (oktober en
november).
E. Een terugblik op de culturele activiteiten
Zie presentatie. De voorzitter geeft een overzicht van de culturele activiteiten die in het voorbije
werkjaar hebben plaatsgevonden op drie niveaus: in de lokale context, in de regionale context en in
de Europese context. De organisatie(s) die het initiatief voor de activiteit heeft (hebben) genomen
en/of aan de activiteit heeft (hebben) deelgenomen worden in het overzicht vermeld.
De voorzitter, Veerle Yperman en burgemeester Agnes geven bij een aantal punten bijkomende info:
1. Nalatenschap van schilderij (Leielandschap) van Albert Servaes
➢ Het schilderij hangt - n.a.v. de opening van de tentoonstelling ‘Albert Servaes’ en de Causerie
- in de Leiezaal. De permanente plek zal er een zijn met meer rechtstreeks daglicht.
2. Werkgroep ‘Poëzie’
➢ Oorspronkelijk wou de werkgroep een poëzieroute in Sint-Martens-Latem in het leven roepen,
maar de werkgroep heeft haar doel uitgebreid en wil nu een ruim kader bedenken waar stap
voor stap concrete projecten kunnen uit voortvloeien.
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3.

4.

Werkgroep ‘Forum actieve kunstenaars’
➢ Het is nog steeds de bedoeling van de werkgroep om kunstenaars uit Latem en Deurle met
elkaar in contact te brengen en op die manier ‘kruisbestuivingen’ te creëren.
Expo ‘Symbolisme in Vlaanderen’ (N-Brabants museum, ’s Hertogenbosch)
➢ https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/tentoonstellingen/2022/07/symbolismein-vlaanderen/
➢ Piet Boyens heeft een mooie catalogus gemaakt, waarvan het lokaal bestuur meerdere
exemplaren heeft aangekocht die als relatiegeschenk beschikbaar zijn.

F. Adviezen
Ingediende adviezen
De RvB heeft in het voorbije werkjaar de volgende adviezen ingediend:
1. Toekenning subsidies (socio)culturele verenigingen voor het werkjaar 2020-2021
➢ Advies ingediend op 02/11/2021: betaal voor het werkjaar 2020-2021 dezelfde subsidie als
voor het werkjaar 2019-2020.
➢ Besluit lokaal bestuur: toekenning van de subsidies goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. Aanpassing meerjarenplan
➢ Advies ingediend op 30/11/2021: algemene + specifieke bedenkingen.
➢ Besluit lokaal bestuur: Bram Van der Plas heeft op 08/06/2022 feedback aan de GRC bezorgd.
Dit zal worden besproken in de bestuursvergadering van 21/06/2022.
➢ De meerjarenplanaanpassing 2022 is te vinden op https://www.sint-martenslatem.be/bestuur-en-beleid/beleidsdocumenten/beleidsdocumenten-lokaal-bestuur.
3. Dossier Vierschaar
➢ Advies, in overleg met de (socio)culturele verenigingen, ingediend op 30/04/2022:
- Verder overleg met alle betrokkenen
- Werkgroep voorzien ter ondersteuning bij de verdere behandeling van het dossier
- Voorafgaande benchmarking van een aantal zalen in de omgeving is een meerwaarde.
- Praktische tips
➢ Schepen Pieter Vanderheyden geeft tijdens de vergadering feedback → zie ‘Openstaande
adviezen’.
Behandelde adviezen: zie presentatie.
Openstaande adviezen
Schepen Pieter Vanderheyden geeft bij het openstaande advies ‘Vierschaar’ de volgende feedback:
“Het project “Vierschaar – bouw Dorpszaal” wordt getrokken door een werkgroep met daarin de
schepen van cultuur, de schepen voor patrimonium, de cultuurcoördinator, het hoofd grondzaken en
de verantwoordelijke van Belfius. Dit project wordt immers begeleid door Belfius, op vlak van opstellen
eisenprogramma, zoeken naar ontwerp en financiering.
Op vandaag zitten we in de voorbereidende fase: het verzamelen van zoveel mogelijk input en
informatie.
We hebben verschillende adviezen ontvangen van adviesraden en verenigingen.
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We hebben een vergadering gehad met podiumkunstenaars (woord, toneel, koor, muziekschool,
klassieke en moderne muziek) om voornamelijk de technische aspecten van een cultuurzaal te vatten
(tribune, podium, techniek etc..).
We hebben een eerste bezoek gebracht aan zaal Malpertuis in Tielt (plaats voor 150 personen), en
plannen nog een aantal andere bezoeken.
Dit voorbereidend werk moet ons inzicht geven in:
- wat willen we: polyvalente ruimte, een aparte cultuurzaal, combinatie, aantal personen, ...;
- wat kunnen we: ruimte, budget, ...;
- hoe zien we de programmatie, organisatie, ….
Met alle info die we nu verzamelen komen we in één van de komende vergaderingen naar de RvB met
een eerste visietekst.”
7. Vragen voor het lokaal bestuur
Zie presentatie. Het lokaal bestuur zal ze voorbereiden in functie van de komende RvB-vergaderingen.
8. Financiën → zie presentatie

9. Varia
Zie presentatie. Bijkomende info:
1. Vrijwilligerswerk
Via https://www.iksteunmijngoededoel.be/ kunnen organisaties, verenigingen, scholen, individuen
enzovoort acties registreren ten bate van een goed doel. Fundraising staat hier centraal. De site
https://www.giveaday.be biedt een forum waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden of
gevonden worden.
De GRC juicht beide projecten toe. We stellen immers vast dat velen zich niet meer voor lange tijd
wensen te engageren in de vaste, klassieke structuur van verenigingen, maar wel bereid zijn mee
te werken aan (kortere) projecten. Beide vermelde websites bieden hiervoor een platform.
2. Projectsubsidies Cultuurregio Leie Schelde
Zie https://cultuurregioleieschelde.be/ondersteuning/subsidiewijzer/.
3. Eigen website met up-to-date info
Het lokaal bestuur wil de verenigingen stimuleren om een eigen website of Facebookpagina te
voorzien waar de gemeentelijke website kan naartoe linken, zodat de verenigingen zelf kunnen
instaan voor de update van hun info.
Martine Vanhoucke
Voorzitter GRC Sint-Martens-Latem
**********************
“Cultuur is het fundament van onze identiteit”
**********************
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