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

1. Goedkeuring verslag 

 
Goedgekeurd.  
 

2. Nieuw lid 

 
Uitgenodigd op de AV om zich voor te stellen.  
De wolkenbreier / cloudknitter.  
 
Aanvraag van Maanstemmer is lopende.  
 

3. Stand van zaken verenigingstoelagen / projectsubsidies 

 
39 aanvragen. Mai is hard aan het werk om de aanvragen van de verenigingen te verwerken.  
Advies van de cultuurraad werd een beetje vergeten tijdens de districtsraad en vervolgensn 
grotendeels naast zich neer gelegd.  
Wijzigingen in reglementen betreffen dit jaar, dus snel communiceren aub, bvb vanaf 1 april. 
Indiendatum blijft 1 maart voor voorbije jaar.  
Projecttoelagen start dit jaar. Indiendatum 1 mei wordt 1 juni.   

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 08 maart 2017 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 3 mei 2017 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 10 mei 2017 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Als reactie op het advies dat we bekwamen van het district vragen we het communiqué van het 
district te bekomen. We kunnen dit dan mee verspreiden via Borgerblad, cultuurkrant en nog 
meer.  
Te vermelden op de AV en de reactie van het advies verspreiden, bvb via Cultuurkrant.  
 

4. Oproep lokaal cultuurbeleid / jury projectsubsidies 

 
Projectsubsidies: 
We zijn op zoek naar 3 juryleden. Indien mogelijk leggen we wel een werfreserve, zo moeten we 
in de toekomst niet onmiddellijk opnieuw op zoek indien er iemand wegvalt. 
Momenteel 1 kandidatuur. Alle huidige juryleden nog eens aanspreken: Michael, Luc Nijs, Nadia 
Magnette, Mia Grijp, Koen, Stef.  
De kandidaat juryleden duidelijk briefen over het aangepaste reglement.  
 
Vzw Cultuurbeleid: PieterJan is weggevallen. De vraag is gesteld aan de vzw De Reuzen om 
zich te engageren aangezien zij een belangrijke speler zijn in het culturele veld van Borgerhout.  
Analoog kunnen we ook de mensen van de Theatergarage aanspreken, daar zijn ook heel wat 
mensen met de nodige expertise aanwezig. Uit de kandidaten zal de CR iemand afvaardigen 
naar de vzw, de aanstelling binnen de vzw zal gebeuren tijdens diens AV in juni. Ter info: de 
vertegenwoordiging van De Roma zal in de nabije toekomst wijzigen.   
 

5. Aanpak uitbreiding en verbreding cultuurraad: actieplan en tijdslijn uitstippelen 

 
Indien de CR iets in gang zet, dan wil de cultuurantenne en het district zijn schouders er mee 
onder zetten, bvb door budget vrij te maken en te beslissen wie welke taken op zich neemt.  
Stef wil ook informeren tijdens een conferentie bij de collega’s van district Antwerpen (meet & 
greet in de opera).  
Verenigingenmarkt, ook voor deskundigen en professionelen, in combinatie met een AV:  
Tijdslijn opmaken om te landen op de AV van november (samen met de opening van het 
districtshuis). Combineren met de week van de smaak maakt ook kruisbestuiving mogelijk en 
maakt de catering realistischer onder de slogan ‘Cultuur smaakt naar meer’.  
Uitwerking starten met een werkgroepje: formule waarbij we mensen betrekken én informeren. 
Een netwerkmoment / teambuilding / kruisbestuiving tussen traditionele en vernieuwende 
cultuurpartners om de signalen van beiden op te vangen en te faciliteren.  
 
Werkgroep oprichten met leden van het bestuur en van de AV.  
Op de volgende AV vragen naar thema’s / suggesties (bvb ateliers, speeddate 
conversatiestarters, …). Oproep in de Cultuurkrant voor 27 maart.  
 
Pamflet opmaken voor district, visienota als handleiding voor onszelf. Verwachtingen duidelijk 
maken. Methodieken zoeken om huidige werking te evalueren en toekomstvisie op te bouwen.  
 
Na veel suggesties kunnen we besluiten: we moeten een publiekstrekker of een lekkere menu 
hebben en daar rond bouwen.  
 

6. Nieuws uit het district 

 
Activiteit rondom amateurkunsten:  
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- Communicatie om mensen toe te leiden naar bestaande amateurkunsten.  
- Nieuwe projecten opstarten in 2017, bvb een workshop beeldende kunst voor senioren 
- Extra aandacht voor de week van de amateurkunsten.  
- Borgerhouts Talent om de talenten positief in de kijker te zetten. 
- In 2018 een groots evenement in het jaar.  
- Rond beschikbare infrastructuur tegen welke prijs. 
- Netwerk voor ondersteuning en doorverwijzing concretiseren. 
- Fameus zal de noden van Borgerhout wat betreft de amateurkunsten  

 
Erfgoeddag zondag 23 april: lezingen rondom alcoholmisbruik en de zorg daaromtrent in het 
verleden. Expo rond taart in het Gitschotelhof. Workshops in het Keerpunt via Hart Labeur. 
Komt er nog aan: 

- BorgerRio. 
- Week van de amateurkunsten  

Plannen voor 2018:  
- jaar van de barok wordt stedelijk getrokken. Suggestie: de Reuzen is typisch laat barok, 

daar valt dus wat over te zeggen en aan te verdienen; 
- 11 nov = 100j na het einde van WO I, gekoppeld aan het hedendaagse.  

 

7. Varia en to do 

 
Michael: de Reuzenpoort  

- Staat van de Reuzenpoort: vochtprobleem (Fatima neemt contact op met de familie); 
- Schilderwerken  

 
Geert  
Praalwagen, de Walvis wordt 100j in 2022, herstel is nodig. Mits een meerjarenplanning kan dat 
een prachtig event worden. Planning is bezorgd aan Davy.  
 
Geert:  
Sluiting van de bibliotheek Vredegerecht.  
Er is al een visienota Bibliotheek 2.0.  
Een eerste mogelijkheid is een (tijdelijke) verhuis naar het administratief centrum. Als het 
administratief centrum moet verdwijnen moet er een alternatieve (definitieve) locatie zijn.  
Wat met het gebouw van het Vredegerecht.  
 
Stef: 
Maandag 27 maart gaat Stef naar de districtsraad, dus zijn mandaat in het bestuur stopt.  
Idem voor diens mandaat in de vzw lokaal cultuurbeleid en de conferentie cultuur.  
 
A/ To Do:  
Kandidaturen voor jury projecten en vzw cultuurbeleid bevestigen voor de komende AV.  
 
Vraag het aan…:  
Ben: AV gepland op 17 mei, = voorbereidingsweek van BorgerRio, AV verplaatst naar 10 mei, 
BV bijgevolg ook een week vervroegd naar 3 mei.   
 
 
B/ Hangende punten: 
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In de toekomst bij de uitnodiging voor de AV graag ook vermelden : 
- dat aanwezig zijn op de AV een element in de beoordeling bij een verenigingstoelage is 

(is geld waard); 
- dat iedereen welkom is, ook als je geen lid van de CR bent. Iedereen wordt uitgenodigd 

om zijn mening te zeggen, voorstel te maken, ook al ben je geen lid.  
 
C/ Adviezen  

Advies  Verstuurd  Antwoord / 

reactie ontvangen  

Opmerking 

Glasraam (kerst)  22/11/2015 21/12/2015 (voorlopig) antwoord bekomen, 

opvolging. Ben is nu ook op de 

hoogte.  

BorgerRio  09/11/2016  

Actieplan 2017  20/12/2016  

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 3 mei 2017 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 10 mei 2017 om 19u30  

(admin. Centrum Moorkensplein). 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


