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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Hulnara, Michael, Geert, Danny, Stefanie, Ben, Mai. 
Verontschuldigd: Astrid. 
Afwezig (= trakteren): Koen 
 

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Hanne: educatief medewerker FMV  
 
Aanvulling: lijst van de deelnemers aan de AV voorbije jaar, Mai heeft deze zopas bezorgd. 
Godelieve  
 

2. Digitale alg. vergadering voorbereiden  

a. Kandidatuur Federatie Marokkaanse verenigingen (FMV) voor RvB CR Hanne 
Buys  

b. Afvaardiging naar RvB vzw LCB: FMV Mohamed Chakkar ter vervanging van Stef 
Lauwers 

c. Afvaardiging naar RvB vzw LCB: Koen Huybreghts ter vervanging van Peter Jan 
Van Mieghem 

d. Voordracht voor afvaardiging vanuit RvB vzw LCB naar AV vzw LCB (RvB vzw 
LCB kiest de ondervoorzitter van AV vzw LCB, meestal is dit de persoon die is 
voorgedragen door de CR (* mail Geert dd 15 juni 2017, voorlopig één kandidaat) 

1 kandidaat = Geert Janssens 
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 06 september 2017 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 04 oktober 2017 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 22 november 2017 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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e. Bevestiging kandidatuur Jean Moerenhout voor de jury projecttoelagen  

De jury projectsubsidies die begin oktober zal plaatsvinden: datum vergadering nog te bepalen 
en leden uit te nodigen.  
 
Ben bereidt dit voor in de week van 11 september, stemming tussen 18 en 24/09. 
Digitale AV in september, stemming tussen 18 en 24/09, op 2 oktober resultaat doorgeven naar 
Astrid en Inge.  
 

3. Werkgroep wervingsdag : opvolging 

 
Concept: netwerkdag op zaterdag 17 maart 14-18u.  
Verwelkoming door gastheer + overhandigt naamkaart. 
Op een plattegrond van Borgerhout duidt iedereen zijn locatie + korte beschrijving aan. 
Specifieke organisatie op voorhand aanspreken voor infomarkt, bvb stadsmakers, 
cultuurantenne,… Elke standhouder biedt een hapje aan, tegen betaling.  
Programma van workshops met bvb sprekers, kunst in openbare ruimte, vrijwilligerswerking, 
leiderschap, communicatie, partners zoeken voor je activiteit,  
Receptie met woordje van voorzitter en schepen, budget van het distr.  
Muzikaal internezzo en kunst(enaars) tonen.  
 
Informeren bij netwerkmoment van district Deurne zaterdag 21 oktober in CC Frans 
Messingstraat.  
Spieken bij het netwerkmoment van Stadsmakers in ’t Werkhuys (27 sept).  
 
Voorbereiding : op AV en via Cultuurkrant oproepen naar gespreksonderwerpen en 
standhouders.  
 

4. Actieplan 2018  

 
Onder de noemer Solidair met Rataplan (budget gereserveerd vanuit het district: 35.000€ vanuit 
de vzw, 40.000€ vanuit het district, voorlopig geen subsidie vanuit de stad) maar dit dekt een 
zeer diverse lading.  
 
Pré-advies m.b.t. actieplan 2018:  
Graag toevoegen 

- Op de erfgoeddag is het ook op vier dagen na 125 jaar geleden dat de eerste slachtoffers 
te Borgerhout vielen voor het algemeen stemrecht, de hoofdrolspelers hebben alvast een 
schilderij/foto in het districtshuis hangen. 

- Nog toevoegingen / suggesties te bezorgen aan Geert / Danny aub.  
 
Aandachtspunten in het actieplan:  

1. Cultuurprijzen einde 2018: aandacht ivm eventuele verhoging van budget ivm stijgende 
prijzen / (on)mogelijkheid districtshuis te gebruiken / receptie met lokale accenten / 
bloemen / enz... om iets meer ademruimte te hebben. Stijging met 250 euro? 

2. Cultuurraad-event: voorjaar 2018 budget? moderators? gebruik districtshuis? 
faciliteitsmogelijkheden en ondersteuning? Duidelijke afspraken wie/wat/hoe dienen in de 
nabije toekomst uitgewerkt te worden.  
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3. Reuzen expo: hoewel dit een actie is van de Reuzen VZW, wil de cultuurraad haar steun 
hier aan toekennen en hoopt dat deze mee in het actieplan wordt opgenomen. De reuzen 
zijn het cement van de Borgerhoutse samenleving zowel tussen jong en oud maar ook 
tussen verleden / traditie en toekomst. Is financiële ondersteuning vanuit het district 
mogelijk wanneer dit ingediend wordt als project? Partners? Wanneer? Duidelijke 
omschrijving van het project. Het is cultuurgebonden materie die aanslaat bij alle 
inwoners van het district. Hier worden zowel ook de ouderen als de jongeren mee in het 
project gebracht. 

4. Einde 100 jaar Grote Oorlog: programma / partners / budget niet overladen maar we 
stellen voor een actuele link te zoeken. Jongeren / nieuwe inwoners / scholen betrekken /  
rondleiding voor jongeren op de begraafplaats / contacten met In Flanders Fields leggen 
i.v.m. Karel Lauwers (kan via Geert) / cultuurproject op de begraafplaats a.d.h.v. 
reproducties / Karel Lauwers sneuvelde op 15/10/1918 en ligt op Silsburg begraven / 
reeds starten in de zomerperiode en hoogtepunt op 11/11 / eventueel deelproject met 
Heemkundige Kring. 

5. Nieuwjaarsdrink + wintervuur: (vooral externe invulling) indien er iets toegevoegd kan 
worden -> Borgerhoutse inbreng, accenten aub.  

6. Erfgoedproject: thema veranderen aub. We weten allemaal dat een eenzijdige voeding 
leidt tot bloedarmoede, ook in de culturele en erfgoedwereld is het eeuwig blijven verder 
bouwen op een succes niet goed. We hebben vernomen dat het thema Feesten een 
mogelijkheid is en willen dit thema ondersteunen. Feesten betekent niet enkel voeding 
maar heeft ook een link met kleding, dans, muziek (bvb bij heugelijke maar ook triestige 
gebeurtenissen). Zelfs een link naar het einde van WO I is mogelijk: ondanks de moeilijke 
tijd en de schaarste wat betreft voeding werd er toch ook gefeest. 2018 is ook een 
verkiezingsjaar met winnaars en verliezers. We kunnen op de erfgoeddag ook het feest 
van de democratie te vieren. Dan is het op vier dagen na 125 jaar geleden dat de eerste 
slachtoffers te Borgerhout vielen voor het algemeen stemrecht (zie hoger). 

5. Nieuws uit het district 

 
23 september  Reuzenstoet, thema = bezoek van Lange Wapper van Wilrijk, aankomst 
stoet op Moorkensplein ca 16u.  
 
Tot eind oktober Workshops voor 55-plussers samen met seniorenconsulent: graffiti, 
striptekenen, naaien, beeldhouwen, …  
 
17 september  Krugercross op het Krugerplein.  
 

6. Voorbereiding AV 22/11  

 
Navragen locatie in ’t Werkhuys mogelijk. 
Tafelgesprek :  

- Netwerkdag 

- Oppepper van Vorming Plus 

- Evaluatie reuzenstoet en septemberactiviteiten 
 

7. Varia en to do 
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Michael: Stand van zaken nutskasten: volgende vergadering.  
 
Geert: Sluiting van de bibliotheek Vredegerecht.  
Er is al een visienota Bibliotheek 2.0.  
Wat met het gebouw van het Vredegerecht? 
 
A/ To Do:  
 
B/ Hangende punten: 
 
C/ Adviezen  
 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 04 oktober 2017 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 22 november 2017 om 19u30. 
 
Let op:  

- Digitale AV in september (per mail), stemming tussen 18 en 24/09. 

- BV van 11 oktober wordt verplaatst naar 04 oktober 2017! 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


