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VERSLAG 
 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

Volgende keer nog eens naamkaartjes gebruiken? Handiger om elkaar aan te spreken.  

2. Goedkeuring en opvolging verslagen  

 
Geen opmerkingen, goedgekeurd.  
 

3. Adviezen  

 
Stef licht de meest recente adviezen toe:  
Advies Cogelspaviljoen: goede intenties van alle lokale betrokkenen maar het is een bovenlokaal 
park.  
Advies Park Spoor Oost en Oostnatie:  

- Er was een bezoek 
- We ontvingen toelichting 
- Vanwege de langdurige onzekerheid richt Oostnatie zijn pijlen naar 2016 

 

4. Voorstelling nieuwe leden en aanvaarding 

 
Kandidaat bestuurslid: Mevr. Hulnara Khaynis, in het bestuur van Magnifiek, afkomstig uit 
Oekraine, studeert sociaal cultureel werk, begeleidt ca 30 verenigingen, werkt met nieuwkomers, 
alleenstaande moeders, kortom iedereen die vooruit wil. Actief met koor, bijeenkomsten,…  
Gemotiveerd om veel te activeren en niet bij de pakken te blijven zitten.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Algemene vergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 06 mei 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 03 juni 2015 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 25 november 2015 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Dhr. Gino Illegems, SMA (Scheeps Modelbouw Antwerpen): bouwen alles zelf, vaak gebaseerd 
op de originele plannen. Komen samen elke woensdagavond, in de Kwekerijstraat. Ca 45 leden. 
Tweejaarlijkse tentoonstelling.  
 

5. Voorstelling afgevaardigde leden voor vzw Lokaal Cultuurbeleid 

 
Er was een oproep om lid te worden van de vzw opgericht op 17.03.2015. 
Vaste vertegenwoordiging door Roma, ‘t Werkhuys, Rataplan. 
Voor de Cultuurraad: Michael Bracke, Geert, Gulnara, Patricia Van De Velde, Stef.  
Voorzitter: Stefanie Van Houtven, ondervoorzitter: Stef.  
Nu neemt Patricia ontslag, de vacature wordt open gesteld, graag uw kandidatuur tegen 03 juni 
zodat dit in orde kan gebracht worden tegen 17 juni.  
 
Concreet: met de oprichting van de vzw kan ons district gebruik maken van een extra budget van 
40.000 Euro  
 

6. Voorstelling Seddik 

 
Voorstelling Seddik (vervangt Najat: ), houdt kantoor bij de Roma.  
Probeert jongeren toe te leiden naar cultuur en een divers publiek in de zalen te krijgen.  
Bemiddelt tussen de vraag van de jongeren en het aanbod van de klassieke cultuurhuizen, de 
bib, …  
Werkte o.a. mee aan Tramstad, Image, 50 jaar migratie, Winterfeest, LAB, Feest van de boom, 
Work In Progress.  
Seddik wil graag langs uw vereniging komen om te zien hoe uw vereniging zich kan richten naar 
jongeren en beter kan worden van de diversiteit in ons district.  
 
Contactgegevens Seddic: seddik@deroma.be 
 

7. Voorstelling Conferentie op stedelijk niveau 

 
De eerste en tweede ondervoorzitter Conferentie zijn aanwezig.  
Vroeger was er een overkoepelende raad van cultuur, deze is nu vervangen door de nieuwe 
conferentie van de adviesraden van de districten. Het is een overkoepelend orgaan, wil optreden 
ter ondersteuning van de districten in de contacten met de stad, wil advies geven in 
districtsoverschrijdende agenda-punten.  
Via onze afgevaardigden kan iedereen onderwerpen / pijnpunten doorgeven.  
Onderwerpen in de pijplijn: bvb wat met de musea na de provincies.  
Vraag van André Couveur, De Weverkes: procedures om materiaal bij de stad te ontlenen.  
 

8. Proper Borgerhout 

 
Indra en Jan zijn aanwezig om toe te lichten: sticker en affiche-campagne, mail 
proper.borgerhout@gmail.com en facebook. Werking zit onder de wijkraad. Medewerking van 
hogerhand: bvb mobiele camera’s.  
Bijeenkomst maandag 11 mei om 20u brainstorm in Reuzenhof.  

mailto:proper.borgerhout@gmail.com
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Bedoeling zo snel mogelijk sluikstort door te geven, spijtig genoeg niet toepasbaar voor zwerfvuil. 
  
Geldt zowel intra als extra-muros, extra medewerkers zijn welkom. 
Idee van de mobiele vuilbak wordt gelanceerd.  
Stef: het concept van de straatvrijwilligers van Opsinjoren wordt uitgedoofd, samenwerking 
mogelijk? Laat ons er kunstzinnige en cultureel verantwoorde mobiele vuilbakken van maken! 
Godelieve stelt voor kleinere stickers te lanceren voor zwerfvuil.  
Ook de hondenpoep-vlag-actie mag terug gelanceerd worden, maar dan met grotere prikkers ;-) .  
Dit concept wordt op districtsniveau gesteund, ook door de winkeliersvereniging BOHO.  
Sluikstortlijn: 0800 935 11 
 

9. Varia 

 

Stef: Discobar A Moeder: 8 mei laatste 14u30-16u30 laatste opname voor Iedereen Beroemd.  
 
Godelieve: verenigingstoelage, evaluatie? Stefanie: na twee jaar komt er een evaluatie door het 
district. We kunnen alvast de opmerkingen verzamelen en deze in een advies formuleren.  
 
Inne: bestuursvergadering wil graag op locatie bij een vereniging, wie wil / kan zijn lokaaldeuren 
open zetten? De gastvereniging kan dan uiteraard de bestuursvergadering waarnemen. We 
zoeken een rustige vergaderruimte voor ca 12 personen.  
 
Andre Couveur, De Weverkes: Hoe kunnen we ons ei kwijt als we iets willen melden voor de 
cultuurraad -> elk lid is contacteerbaar (bvb voorzitter of secretaris). In de nabije toekomst wordt 
de CR geherprofileerd, met onder andere een eigen e-mail adres en website. Eieren i.v.m. 
subsidies en projecten zend je best naar de cultuurantenne.  
Contactgegevens bestuur: 
 
Voorzitter 
Geert Janssens 
janssens.geert1@hotmail.com 
 
Secretaris 
Danny Geleyn  
danny_geleyn@yahoo.com 
 
website: https://www.antwerpen.be/en/kanalen/district-borgerhout-1/cultuur-3/cultuurraad-
borgerhout 
 
Na de pauze kunnen we de film ‘Begraven Sporen’ van Hassna El Gazuani bekijken, ze ging op 
zoek naar de roots van haar vader in Marokko: mooi en aangrijpend verhaal.   
 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 03 juni 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 25 november om 19u30. 
 

 

mailto:janssens.geert1@hotmail.com
mailto:danny_geleyn@yahoo.com
https://www.antwerpen.be/en/kanalen/district-borgerhout-1/cultuur-3/cultuurraad-borgerhout
https://www.antwerpen.be/en/kanalen/district-borgerhout-1/cultuur-3/cultuurraad-borgerhout
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uw secretaris, 
Danny 
 

 


