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VERSLAG 
 

1. Verwelkoming door voorzitter 

 

2. Voorstelling Poppentheater Jojo 

 
Mady Van Dyck stelt de werking van het Poppentheater op haar kenbare wijze voor. 
Dit werkt met 19 vrijwilligers en speelt op woens-, zater- en zondagnamiddag. Scholen kunnen 
helaas niet reserveren. Men speelt verschillende stukken per seizoen en ook in themas zoals 
Sinterklaas of Haloween. 
 

3. Goedkeuring verslag 

 
Goedgekeurd.  
Opmerking Davidsfonds: cultuurkrant ; verenigingen stellen zich voor adhv gemeenschappelijke 
zoektermen. Dit om samenwerkingsverbanden te detecteren. 
 

4. Adviezen 

 
1 advies sinds vorige AV, korte samenvatting: 
1/ Milisstraat: heraanleg is getoets aan de culturele toetslijst en levert enkel aandacht op voor de 
grensstenen in deze straat te leggen 
 

5. Voorstelling nieuw lid Autoclub De Klauwaarts 

 

Verslag 

 
Titel verslag: Algemene vergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 19 mei 2016 om 20u 

Plaats vergadering: Poppentheater Jojo 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 15 junii 2016 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag  nader te bepalen om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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De voorzitteer van deze vereniging stelt de vereniging voor. 
Er worden een paar vragen gesteld omtrent de werking en een kritische opmerking omtrent de 
statuten. 
Het bestuur zal dit bekijken. Bij nader inzien handelt het over een feitelijke vereniging los van de 
theatevereniging De Klauwaarts. De vereniging wordt aanvaard. 
 

6. Oproep cultuurprijzen 

 
Deze vinden plaats om 14.00 op 27/11 in Rataplan. 
 
2016 = jaar van de cultuurprijzen 
Reus: carrière 
Reuzin: blikvanger 
Kinnebaba: diversiteit 
Dolfijn: aanstormend talent.  
 
Te gepasten tijde worden de ‘voordraag’formulieren verspreid.  
Datum en planning volgen maar hou de kandidaten al in je hoofd.  
De voorbije edities waren steeds een groot succes.  
 

7. Uit databank voorstelling 

 
Er wordt een overzicht gegeven over wat de Uitdatabank precies is als opfrissing en de nieuwe 
mogelijkheden qua flyers te maken. 
 

8. Voorstelling vereniging Cultuur en Ontspanning 

 
Godelieve Fonteyn stelt haar verenigng Cultuur en Onstanning voor adhv een film. Deze geeft 
een overzicht weer van de diversiteit van hun activiteiten 
 

9. Nieuws van het district 

 
Ben Duchateau, de nieuwe cultuurantenne, stelt zich voor. 
Tevens stelt hij Borgerio en Festival Flandrien voor in het teken van de Vlaamse Feestdag op op 
9 en 10 juli 
 

10.  Bedankingsmoment 

 
De voorzitter bedankt samen met Stephanie Van Houtven de uitgetreden leden van het bestuur. 
Mady neemt haar afscheidsgeschenk in ontvangst. 
 
Adviezen  
Het wordt verwarrend de adviezen zowel in de verslagen van de AV als in de verslagen van de 
BV op te volgen. Zo wordt de continuïteit in de verslaggeving niet gegarandeerd.  



 

 3

 

Vanaf nu komt het overzicht enkel in de verslagen van de BV, zo worden deze op de kortst 
mogelijke manier opgevolgd. Uiteraard worden de adviezen en reacties van het bestuur wel 
tijdens elke AV vernoemd en besproken.  
 

11. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 09 juni 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  najaar nog te plannen  
 

 

uw secretaris ad interim, 
Geert 
 


