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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
To Do: vervanger Hanne zit er voorlopig niet in wegens personeelsinkrimping op FMV, men blijft 
zoeken 
 

2. Advies kunstcollectie district:  

Goedgekeurd Michael geeft zich op voor in een werkgroep te zitten 
 

3. Advies gebruik districtshuis ‘s nachts 

De vraag werd gesteld ivm Molengeek voor de hacketon. Dit werd georganiseerd in het 
districtshuis van vrijdag tot zondag. Vraag werd gesteld tot overnachting maar dit werd niet 
toegestaan. Er zat blijkbaar ruis op de communicatielijn dus werd er gedoogd om te blijven 
slapen.  
Het overnachten wordt betreurd en staat los van de schade  aan de trap. 
Een commissie van de stedelijke cultuurraad zal wel een advies opstellen en een aanklacht 
opstellen op stedelijk gebied.  

4. Cultuurprijzen 

 

Winnaars zijn bekend.  
Uitreiking 25 november in het districtshuis.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 07 november 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 07 november 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 14 november 2018 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Stephanie verontschuldigt zich op die dag maar dat wordt opgelost via de moderne weg op het 
einde bij het slotwoord. 
 
Pauzes :  

- Onderbreking: (Hulnara) danseressen tussen de tweede en derde bekendmaking 
- Grote pauze: koren Waelrant tijdens de telling van de publieksprijs (ze hebben twee 

gouden medailles gewonnen op het WK) wordt niet meegedeeld in de brochure. 
 
Praktisch: 

- winnaars en tweedes per categorie bekendmaken (boven). 
- Presentatie door een olijk duo Stef en Anke 
- De schepenen van het bestuur van lopende zaken worden uitgenodigd om de prijzen uit 

te delen.  
- Stembriefjes voor de publieksprijs bij de onderbreking uitdelen, te innen vooraleer ze naar 

de pauze kunnen, de winnaars kunnen niet meer genomineerd worden, de tweedes wel. 
Geert vraagt om niet verkozen te worden. 

- Tijdens de pauze tellen we de stemmen. 
- Einde pauze = het bekendmaken van de publieksprijs. 
- Receptie. 

 Om 12.30 iedereen aanwezig voor het opstellen tot het einde voor de opruim.  
 4 reuzen worden gezet, bloemen voor de presentators, verder loopt alles prima 
 Alle winnaars nog eens oproepen tot komen. 
 

5. Voorbereiding AV  

 
In ontvangst- of raadszaal van het districtshuis 
Formeel deel:  

- Nieuwe leden: glaskunstenaar Rombach , Hulnara Internationaal comité, Mikka voor 
Samenlevingsopbouw vervangt Griet Van Baarle. 

- Adviezen:  
Pauze 
Informeel deel: 

- vrijetijdsloket op de agenda zetten (Mika).  
- Duidelijkheid en / of verbeterpunten opvragen bij de leden over (de procedure van) de 

verenigingstoelage (op voorhand aankondigen, Godelieve beheerst de chaos).  
- Het kunstwerk van Poels in Gitschotelhof (Ellen Mast).  

Ontslag van het bestuur, lopende zaken tot volgende AV. AV in voorjaar 2019 is de verkiezing 
van het nieuwe bestuur. Uitnodiging tot kandidatuurstelling voor het bestuur. Elk lid moet in 
principe zijn lidmaatschap opnieuw bevestigen maar we kunnen ieder aanwezig lid alvast een te 
ondertekenen document voorleggen zodat de papierwinkel voor hen beperkt wordt.  
Michael verontschuldigt zich alvast 
Godelieve heeft haar stukje al voorbereid. 

6. Netwerkdag 2019 

 

Hoe zien we het? 
Wanneer? in het najaar 2019 
Welke thema’s: breder en met de andere raden samen (Ben polst voorzichtig) 
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7. Nieuws uit het district 

 
Ben: 
Van 02.10 tot 11.11  WO I : lezingen, voorstellingen, expo, volkskeuken, … in samenwerking 

met het museum van In Flanders Fields. Veel veel meer. Hou de brochure 
in het oog!  

11.11 Silsburg en namiddag met Wreed en Plezant 
17.11 stadsschepen Carolien Bastiaens organiseert een adviesraad omtrent de 

werking van de bib 
18.11   Kunstendag voor kinderen in Rataplan en Open School 
13.10 + 19.11  Mantelzorgbeurs in de bib + rondetafelgesprek 
23 + 24.11   Vurige Liefdes door Laika op spoor oost. 
5/12              Bedankingsmoment adviesraden 
 

8. Erfgoednota 

Wordt verdaagd naar volgende vergadering  

9. Varia 

Vergadering 12/12 wordt geannulleerd 
23/1  BV vergadering 
13/03: BV vergadering 
20/3 : maart bestuursverkiezing algemene vergadering 
 Andere data volgend bestuur vast te leggen 
Scheve paal is design en de Borgerhoutse toren van Pisa. Het plein is klaar 20/12 met 
verlichting.  
 
 
To do:  

- Vrijetijdsloket inschakelen om mensen naar de cultuurraad toe te leiden? 
- erfgoedraad te installeren.  
- alle aanwezigen van het netwerkmoment uit te nodigen voor de volgende AV (Mai stuurt 

de mail). 
- Vervanger Hanne: Ben zal FMV nog eens aansporen om voor vervanging te zorgen.  
- Een plan van aanpak om de lidmaatschap van de cultuurraad te hervormen, op naar een 

cultuurraad 2.19.  
- Vzw de Reuzen aansporen om een langetermijnplanning wat betreft onderhoud en een 

visie op te maken zodat het komende districtsbestuur budgetten kan vrijmaken en 
inplannen over meerdere jaren (dubbeladvies op te maken).   

 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 23 januari 2019 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 14 november 2018 om 19u30. 
 

 

uw secretaris ad interim, 
Geert 


