
Advies : 

De cultuurraad Borgerhout bestaat uit verenigingen, professionelen en deskundigen en wordt geleid 

door een bestuur bestaande uit 3 vrouwen  en 4 mannen, leeftijdscategorie: 30-70 en 

opleidingsniveau hoger onderwijs. 

De cultuurraad heeft een opdracht als adviesorgaan. Concreet komt dit neer op het volgende: 

▪ De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid, zoals bedenkingen en voorstellen. 

▪ De cultuurraad fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, 

gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, 

het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de 

gemaakte keuzes aan de sector. 

▪ Soms neemt de cultuurraad zelf het initiatief en organiseert of coördineert hij een cultureel 

project. 

 
 
De cultuurraad kreeg als opdracht/vraag van het district om zich te buigen over de vraag ivm het 

verenigingssubsidies  project. 

1. Gegevens adviesverloop: 

Op 16 mei 2019 werd de aanvraag voor advies van de diverse nieuwe reglementen 

doorgemaild. 

Op 19 juni 2019 kwam het bestuur van de cultuurraad bijéén om dit te bespreken. Een 

advies werd opgemaakt  en doorgemaild naar het district.  

 

 

2. Gegevens van de adviesgevers: 

Het bestuur van de cultuurraad bestaat uit 3 vrouwen  en 4 mannen, leeftijdscategorie: 30-

70 en opleidingsniveau hoger onderwijs 

 

3. Advies:  

De decentralisatie van toelagen voor sport, jeugd en stadsmakers maakt dat het district 

nieuwe bevoegdheden kreeg waarvoor het district reglementen dient te voorzien. Het 

district opteerde er voor de reglementen over de beleidsdomeinen heen te wijzigen, 

waardoor er ook voor cultuur onvermijdelijk veranderingen zijn.  

Voor cultuurverenigingen zijn twee reglementen van belang :  

- reglement Borgerbouwers 

- reglement verenigingstoelagen 

 

We hebben ons over deze twee reglementen gebogen. 

We vormden geen mening over de aspecten jeugd en sport. In de toekomst willen we wel 

overleggen met het district waar en wanneer dergelijke toelagen ook voor cultuur mogelijk 

zijn. 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adviesraden/cultuur


Het bestuur van de Cultuurraad wil daarom een advies formuleren : 

Als we als leidraad voor dit advies de volgende uitspraak van Peter Drucker (1909-2005) 

nemen:  ‘Culture eats strategy for breakfast’, wil dat niet zeggen dat we ons als cultuurraad 

dominanter voelen dan de andere raden integendeel. 

Als we deze toelagen beter en dieper bekijken worden we de talloze cultuurverenigingen 

nog minderwaardiger beschouwd dan de sport- en jeugdverenigingen. Dit  gevoel  kregen 

we reeds van onder het vorige districtsbestuur en wordt met deze nieuwe voorgestelde 

toelagen nog meer en scherper duidelijker. 

Het is maar hoe goed de Borgerhoutse strategie er zal in bestaan om de cultuur te 

ondermijnen  dat de cultuur in het algemeen dominant genoeg is om deze strategie binnen 

de kortste keren om zeep te helpen. 

 

Naast dat het onoverzichtelijk voorgesteld wordt, worden er nergens geen budgetten of 

punten meer vermeld.  

 

1. Borgerbouwers 

Het reglement Borgerbouwers omvat het vroegere reglement projecttoelagen van het 

district én het – vanuit de stad gedecentraliseerde - Reglement Stadsmakers. 

 

Verenigingen kunnen bij het district nog steeds een aanvraag voor een toelage voor 

activiteiten of projecten indienen. 

 

Nieuw is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen vier soorten activiteiten/projecten 

(S,M,L,XL). Wat dit precies inhoudt en de wijze waarop dit gebeurt, vindt u terug onder de 

voorwaarden opgesomd in Hoofdstuk 2 “ Toelagen voor activiteiten en projecten”. 

 

Samengevat geeft dit alvast volgend overzicht : 

 

Small: max €200: straatfeest 

 

• Max 2 keer per jaar per straat(deel) of bewonersgroep 

 

• Logistieke ondersteuning: 2 keer per jaar straatafsluiting en 2 keer per jaar materiaalboxen 

(3) 

 

• Doorlopend 

 

Pag 7, art 11, #2: Het district geeft maximaal een toelage van 400 Euro per jaar, dit kan 

verdeeld worden over maximaal 2 aanvragen.  Hierbij adviseren we hen de keuze over te 

laten of een straat eenmalig 400 euro wil gebruiken of dit wil spreiden over 2 aanvragen. 

 

We begrijpen dit als volgt: ook een individu kan en S en M project aanvragen voor zijn 

buurt? 

 



Medium: max €750: standaard projecttoelage 

 

• Max 1 dag 

 

• 3 indiendata 

 

Large: max €1500: project met uitzonderlijk hoge onkosten (bv huur tent) 

 

• 3 indiendata 

 

Extra Large: max €5.000: hoogst uitzonderlijk project met een zeer grote maatschappelijke 

meerwaarde.  Wat bedoelt het district met “een zeer grote maatschappelijke meerwaarde”? 

Gelieve dit beter en gedetailleerder te omschrijven. 

 

• 3 indiendata 

 

L en XL kunnen telkens door een zelfde aanvraag maximaal één maal per jaar ingediend 

worden. 

 

Kunnen L en XL wel beiden door dezelfde persoon binnen de termijn van één jaar ingediend 

worden? 

 

Belangrijk om te vermelden is dat er geen aparte aanvragen meer mogelijk zijn bij het ‘oude’ 

stadsmakers. 

 

De overige hoofdstukken 3. ‘Straatmakers’ en 4. ‘Groen in je buurt’ hebben tot doel het 

initiatief van buurtgroepen of individuele bewoners aan te wakkeren. Hierbij worden 

initiatieven zoals lentepoets, burendag, speelstraten, groenslingers, buurtbomen ed 

uitgewerkt. Voor cultuurverenigingen lijkt ons dit minder relevant. Deze reglementen 

worden ook voor advies voorgelegd aan buurtgroepen en individuele aanvragers. 

 

2. Verenigingstoelagen:  het nieuwe reglement verenigingstoelage is voor 

cultuurverenigingen t.o.v. het bestaande inhoudelijk beperkt gewijzigd. 

 

Met dit nieuwe reglement wil het district voornamelijk de stedelijke reglementen voor Sport 

en Jeugd inkantelen; 

 

De verenigingstoelage die een cultuurvereniging bij het district kan aanvragen, gebeurt nog 

steeds aan de hand van een aantal criteria. 

 

We adviseren dat ook seniorenafdelingen , naast jeudafdelingen van politieke partijen niet 

in aanmerking kunnen komen.  

 

Nieuwe of gewijzigde vragen tegenover het huidig reglement: 

 



· Vraag 4: Heeft uw vereniging met minstens 5 vrijwilligers deelgenomen aan een evenement 

van het district 

Beschrijving van de evenementen zou opgesomd moeten worden. 

Minimum 3 deelnemers moet volstaan en  zelfs met een samenwerking tussen verenigingen 

zijn. 

 

· Vraag 9: Heeft uw vereniging een meisjesafdeling of een gemengde werking 

Enkel de vraag tot gemengde werking heeft een waarde. We spreken niet van geslachten 

maar genders. 

 

Vragen die zijn weggevallen en dus niet meer de hoogte van het bedrag beïnvloeden: 

 

· Is uw vereniging een vzw of een feitelijke vereniging aangesloten bij een erkende landelijke 

koepel vzw? 

 

Dit zet de deur open voor feitelijke verenigingen zonder enige structuur, opleiding, 

organisatie, … Feitelijke verenigingen mogen o.i. ook toelagen vragen maar niet zonder de 

garantie dat de vereniging degelijk georganiseerd en geleid wordt. 

Daarbij is de vzw een vorm van bescherming tegen mogelijke wanpraktijken hetzij bewust of 

niet bewust gemaakt. VZW’s hebben ook de kost voor de neerleggingen en aanpassingen te 

doen van statute en bieden rechtszekerheid. Die ze nergens anders in kunnen brengen. 

 

· Het district wil inspraak stimuleren. Was uw vereniging vorig jaar lid van een Borgerhoutse 

adviesraad of heeft een afgevaardigde van uw vereniging vorig jaar deelgenomen aan een 

inspraakmoment van het district? 

 

Deelnemen aan een inspraakmoment van een adviesraad kan o.i. anders georganiseerd 

worden. Op welke andere manier wil het district dan wel inspraak organiseren. Inspraak kan 

ook vanuit een vereniging geïnitieerd worden. 

 

· Onze verenigingen helpen elkaar. Heeft uw vereniging vorig jaar samengewerkt met een 

andere Borgerhoutse vereniging? 

 

Dit vinden we een foutief signaal, bruggenbouwers zijn net nodig! 

Daarom kan deze samenwerking in vraag 4 van het vernieuwde reglement worden 

ingeschreven zoals eerder vermeld. Min. 3 deelnemers en zelfs met een samenwerking met 

andere verenigingen. 

 

Bijkomend: 

 

Art 2 komen in aanmerking het anti-discriminatiecharter zichtbaar ophangen op hun locatie 

is een moeilijke / onmogelijke opgave als je geen eigen lokaal hebt. Ondertekening en 

verspreiden via website, brochure,… moet ook kunnen en controleerbaar zijn. 

 



Art 3: komen niet in aanmerking: Armoede- en buurtverenigingen uitsluiten is o.i. 

onrechtvaardig, wij hebben een hart voor Borgerhout en voor Borgerhoutenaren die het 

moeilijk hebben. 

Het schrappen van buurtverenigingen uit het reglement van de verenigingstoelage fnuikt de 

jaarwerking van buurtgroepen die in de loop der jaren een jaarwerking hebben opgezet. 

We willen daarom adviseren al wijze van tegemoetkoming  dat deze het of wel  met een 

verenigingstoelage of met een S -versie van Borgerbouwers van ondersteuning kunnen 

genieten. 

 

Vragenlijst punt 5: vegetarische catering: het moet duidelijk zijn dat dit past binnen een 

klimaatvisie (dit heeft niets te maken met voedingskeuzes). 

 

 

4. Opvolging advies: 

De cultuurraad Borgerhout, hoopt op de opvolging van dit advies op de hoogte gehouden te 

worden. 

 

Voorzitter      secretaris 

 

 
 

G. Janssens      Danny Geleyn 

Borgerhout, 30 juni  2019 


