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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Geen opmerkingen.  
 
Hanne verlaat de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en neemt bijgevolg ontslag uit het 
bestuur. In de AV wordt zij momenteel vervangen door de plaatsvervanger, de Federatie zal 
verder voor veranging van Hanne zorgen. 
 

2. Evaluatie ontmoetingsmoment  

 
Onthaal scoorde gemiddeld 8 a 9 /10. 
Kennismaking scoorde gemiddel 6 a 7/10. 
Gesprekken hadden succes, vele vragen werden gesteld, soms waren er ook antwoorden. Het 
was ook een goed moment om kennis te maken.  
Eén discussie ontaarde om ongekende reden, dat liet een wrange nasmaak achter.   
 

- Ben meent dat de verhouding tussen de geïnvesteerde tijd en de gewone - maar niet 
enorme - opkomst zit een beetje scheef.  

- Opkomst vanuit de AV was beperkt tot ca 6 verenigingen, dat is een gemiste kans voor 
de leden van de AV, hoe komt dit?  

- Stadsmakers (Hanne) heeft weinig / niet voldoende gecommuniceerd.  
- Er was geen reactie van verenigingen uit de FMV (Federatie van Marokkaanse 

Verenigingen).  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 18 april 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 16 mei 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 23 mei 2018 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Kunst: bij mogelijkheden de lokale creatieve gemeenschap een kans geven deel te nemen.  
Activiteiten: over de Reuzenstoet en herinneringen delen.  
Diversiteit: er gebeuren veel initiatieven, iedereen zoekt een manier, de dialoog tot 
samenwerking kan nog beter.  
Samenwerken:  

- (ook) klassieke verenigingen moeten diversifiëren om te kunnen blijven bestaan, hoe?  
- Samenwerking tussen verenigingen gaat moeilijk, iedereen zit nog te veel op een eigen 

eilandje. 
- Geschikte locaties en momenten zoeken blijft een probleem. 
- Toegankelijke info over organisaties en verenigingen is gewenst, hoe? Digitaal, boekje, 

nieuwsbrief?  
 
Kennis over het culturele landschap in de buurt en/of Antwerpen blijkt (heel) beperkt.  
Het ontmoetingsmoment nemen we mee naar het volgende bestuur.  
 
Dit ontmoetingsmoment telt mee als inspraakmoment voor de verenigingstoelage. Aan de leden 
van de AV: denk er volgend jaar aan!  
 

3. Evaluatie wintervuur (onder voorbehoud) 

 
Nog geen globale evaluatie, volgende keer op de agenda.  
 

4. Prioriteitenlijst / memorandum partijen opstellen (naar analogie met de 
seniorenraad) 

 
Kernpunten:  

- Ruimte : ruimte creëren en inzetten om samen ruimte  
- Samenwerken  
- Communicatie  
- Kunst in alle vormen.  
- Erfgoedraad / werkgroep kunst van het districtshuis 

We maken een korte tekst, max 30 lijnen, te verspreiden voor de AV naar alle leden,  
 

5. AV voorbereiden 

 
- Formeel gedeelte  

o Verslagen goedkeuren 
o Lezen 
o Adviezen 

- Pauze 
- Informeel gedeelte 

o Unizo voorstel, ontwerp, vragenronde 
- Drankje  

Voorstel om AV in de Sint-Janskerk te houden.  
We kunnen voorstellen dat Unizo een cultureel momentje organiseert.  
Het district kan voor drankjes zorgen (maar Unizo ook).  
Na het infomoment zal er een vragenronde zijn, bij het begin duidelijk maken dat het nu over het 
culturele gaat, niet over de bijvoorbeeld het mobiliteitsvraagstuk.  
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6. Nieuws uit het district 

 
Den Bougie: donderdag 19.04 buurtwandelingen door Curieus, zondag 22.04 theatrale 
wandeling, vrijdag 20.04 zal ook een artikel over een restant van de muur van de Bougie 
verschijnen in de Gazet Van Antwerpen.  
 
Donderdag 26.04, 20u:  uitreiking toiletpoëzie in aanwezigheid van de jury, in Bib Vrede,  
 Dit geldt ook als aftrap van de week van de amateurkunsten.  
 20-tal gedichten op affiches verspreid over Borgerhout.  
 
Week van de amateurkunsten: alle info op www.borgerhoutstalent.be 
 
02 mei  Speelkaravaan in de Roma van 9 tot 14u 
 
Vrijetijdsloket: elke eerste maandag van de maand (nu bvb 07 mei) bij buurtwerk Borgerbaan, 
Turnhoutsbaan 236.  
 
13 mei  Terloopleinfeest met podium, knutselatelier, voetbaltornooi + Reuzenloop voor 
kinderen en volwassenen.  
 
25 mei  burendag door Stadsmakers  
 
14 mei  sluiting Bib Vrede 
19 juni   verhuis Bib naar Moorkensplein  
19 september (woensdag)  openingsfeest met alle andere organisaties die hun intrek nemen 
(servicepunt vrijwilligers, huis van het kind, computerlokaal senioren.  
 

7. Varia en to do 

 
Hulnara: kunnen we het vrijetijdsloket ook inschakelen om mensen naar de cultuurraad toe te 
leiden? Bvb we gaan samen naar een voorstelling en we koppelen er een netwerkmoment aan 
zodat we de CR vernieuwen en de deelnemers Borgerhout beter leren kennen.  
 
De cultuurkrant : titel van de mail kan zijn: proficiat, u hebt recht op 100 Euro bij de aanvraag van 
uw verenigingstoelage (of iets ironischer) om iedereen wat te motiveren ivm het 
ontmoetingsmoment.  
 
AV november : vrijetijdsloket op de agenda zetten.  
 
Enquete over het resultaat van de verenigingstoelage aangezien dit het eerste resultaat is met 
het nieuwe reglement (systeem met punten).  
 
To do:  

- erfgoedraad te installeren.  
- Werkgroep kunst van het districtshuis, de collectie van Borgerhout. 
- de draak van Wintervuur. 
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8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 16 mei 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 mei 2018 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


