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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Myriam, Godelieve, Mady, Hulnara, Stef, Koen, Michael, Geert, Danny, Inne, Astrid. 
Verontschuldigd: Thierry, Ruth, Karen, Mai, Stephanie 
Afwezig (= pralines) - 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
Goedgekeurd. 
Voorstellingsrondje. 

2. Kennismaking Sering vzw 

 
Ira stelt voor:  
Mia Grijp startte in 1995, ze wilde werken met alle bewoners van deze stad, ook de meest 
kwestbaren, de daklozen, de druggebruikers, … Eerder oefende Sering in Bourla, maakten ze 
een voorstelling voor de Zomer Van Antwerpen.  
Huidig pand is eigendom van de stad / AGVespa, mits huur, in orde te stellen en te 
onderhouden.  
Sinds 2013 valt Sering niet meer in het klassieke subsidiestelsel, wel bvb via projectsubsidies.  
In 2014 o.a. project met Free Clinic (Papieren Jungle). Dit jaar komt ook de Canadese partner 
naar Antwerpen, tijdens de september / Reuzenfeesten. Volgend jaar een project omtrent 
gekleurde armoede (Geen kop van zeepsteen).  
Opnieuw zal Sering de vraag stellen om structurele subsidies te kunnen ontvangen van de 
Vlaamse Overheid. Tip: ook bij de Koning Boudewijnstichting aankloppen. 
Huursubsidie tegenover het gebouw verhuren om huurinkomsten te bekomen?  
Plek voor 3 à 4 werkgroepen.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 02 september 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 07 oktober 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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3. Actieplan 2016 + advisering 

 
Definitieve opmaak tegen 17 september.  
Tekst van het actieplan is iets anders dan vorig jaar opgesteld. Meer beleidsmatig werken aan de 
doelstellingen in plaats van enkel een opsomming van acties. Waar zetten het actieplan op in: 10 
thema’s om aan te werken, dit zijn dezelfde thema’s als vorig jaar.  
Van op beleidsniveau worden suggesties gedaan om samen te werken tussen partners. 
3 grote thema’s 

- BorgerRio 10 jaar: participatie, laagdrempelig, ecologisch, feestelijk; realistisch draagvlak 
voor de organisatie en de burgers; 21 mei 2016, 20 mei 2017. Kernpartners = 
BorgerRioPlatform. 

- Erfgoed: immaterieel erfgoed = eten, smaak; biedt heel veel mogelijke 
aanknopingspunten; Inne trekt de klankbordgroep; mogelijk twee toonmomenten 
Erfgoeddag + week van de smaak, thema spreiden over twee jaar; samenwerking met 
MAS-tentoonstelling. 

- Urban: mee in de aard van het event in de kernstad, maar de uitwerking van de stad is 
vooral op sport gericht; district neemt geen initiatief, zal de vragen die komen wel 
ondersteunen en doorsturen naar de projectsubsidies. Dit thema zal minder aandacht 
krijgen. 

Voorbeelden van specifieke acties van partners:  
Roma: Berberfestival Amazigh 
Rataplan: pop up in Tuinwijk 2015, Boelaarwijk 2016 
T Werkhuys: feest van de boom i.s.m. Fameus 
Academie: voorstelling ook buiten de academie 
Bib: feest van de anderstaligheid, diverse kleine projecten 
 
Tabel die voorligt is voorlopig, moet nog akkoord ontvangen van het district en de vzw.  
De vermelde budgetten zullen nog minderen, begroting is hoger dan voorzien. 
50% van het budget naar de focus: kinderen en jongeren.  
Godelieve + Stef: focus niet enkel op jeugd, ook op senioren, beter nog: intergenerationeel cfr. 
het succesvolle project Van Overal.  
Bij de beoordeling van de projectsubsidies zeker het aspect smaak / erfgoed benadrukken.  
 
Dank om de punten / suggesties van de cultuurraad mee op te nemen, als actiepunt, al dan niet 
met / zonder budget.  

4. Advisering straatnaam Vincotteplein 

 
Ok, Geert bezorgt dit aan de cultuurantenne.  

5. Ontwerp enquete verenigingstoelagen (Stef) 

 
Stef pikt het volgende keer terug op. 

6. Profileringsoefening (Koen) 

 
Voorlopig document.  
Wie wil mee brainstormen en werken? Michael, Stef, Koen, Geert,  
Voorbereiding tegen AV 25 november, mee op agenda zetten indien het voldoende voorbereid is.  
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District (Annick) op de hoogte houden, vaak terugkoppelen. Annick heeft veel kennis / ervaring 
op dit vlak maar anderzijds wordt zij vaak beperkt in haar werking.  
 

7. Overleg koren inplannen 

 
Chapel Voices is ook geïnteresseerd, Inne bezorgt de contacten aan Geert.  
Cultuurantenne Karen en Karo van Fameus willen ook graag aanwezig zijn.  

8. Districtspunten 

 
Inne:  

- Openingsfeest Vincotteplein: vrijdag 11 september in de namiddag. We vragen Johan 
Van Eester i.v.m. communicatie want tot op heden weinig bekend en verspreid.  

- Stedelijk wijkoverleg (Jphan Van Eester) wil graag de elektriciteitskasten in Borgerhout 
versieren / bekleven. Niet snel snel aub. Contacteer de kunstenaars uit de buurt voor 
inspiratie.  
Contacteer in de toekomst de CR voor kunst in de openbare ruimte aub. 

- Open monumentendag 13 september, 10-18u: Peperbus, De Roma, Vredegerecht, 
Districtshuis, specifiek gericht naar kinderen. Zie ook Uit-agenda, reserveren kan.  

- 11 november: muziek op kerkhof zoals andere jaren.  

9. Vergaderdata volgend jaar 

 
Stephanie: niet op maandag. 
Bestuursverkiezingen in het voorjaar 2016, vanuit de andere adviesraden komt de vraag dit snel 
in het voorjaar te organiseren, bij voorkeur februari, maart. Om misverstanden te vermijden, 
opteren we voor maart.  
 
03 febr 2016 BV 
16 maart 2016 AV met verkiezingen (bestuur, voorzitter, secretaris, stedelijke 
vertegenwoordiging) 
13 april 2016 BV (voor het nieuwe bestuur) 
11 mei BV (voor het nieuwe bestuur) 
18 mei AV (voor het nieuwe bestuur) 
15 juni BV (voor het nieuwe bestuur) 

10. Varia en to do 

 
Extra puntjes: 
 
1/ Verplaatsen datum BV van 18 november wordt maandag 16 november,  
18 november zou dan het dankmoment voor de adviesraden plaatsvinden (Rataplan of Antwerp 
Giants). 
 
2/ Advies heraanleg Engelselei  
Vraag om advisering omtrent heraanleg en inrichting centers.  
Vanwege een vergetelheid bleef het dossier tijdens de zomermaanden hangen op de 
cultuurdienst. De projectfiche is uitgebreid, dit vraagt wat voorbereiding om een gedragen en 
waardevol advies op te maken. Geert zal aan het district uitstel vragen en we zullen per mail 
opmerkingen / suggesties verzamelen.  
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In dit kader zullen we als adviesorgaan cultuur in de toekomst trachten een checklist op te maken 
waar inrichters van het openbare domein in de toekomst rekening mee kunnen houden. 
 
Het euvel waarbij de communicatie niet automatisch tot bij (de voorzitter van) de cultuurraad 
komt behoort tot de drie kernpunten van de evaluatie van de CR: acties, zichtbaarheid, 
afspraken.  
Het derde luik: afspraken tussen alle partners Stephanie, CR en administratie om misverstanden 
te voorkomen en vlot te kunnen werken. 
 
3/ Kandidatuur lidmaatschap Federatie Marokkaanse verenigingen: 
Document werd niet ondertekend, geen plaatsvervanger aangeduid. 
Is het correct een federatie als lid toe te laten in plaats van een vereniging of deskundige? 
Anderzijds is de Federatie een belangrijk contact om doelgroep te bereiken.  
Opletten: het is niet de bedoeling bovenlokale problemen in onze vergaderingen op te nemen, de 
nadruk moet op het lokale, Borgerhoutse aspect liggen. We zullen dat eerst navragen bij de 
contactpersoon = Hanne, als lokaal vertegenwoordiger.  
 
Varia 
 
Koen: hoera !! Er zijn 9 (!) nieuwe reuzendragers gevonden. De Reuzenstoet: het Groot Schip zal 
er zijn, de Gitschotellei als extra braderij-straat, het parcours wordt dus gewijzigd, de Berchemse 
reuzen zullen ook van de partij zijn, fotomoment in de Tuinwijk, aankomst niet langer op het 
Krugerplein, wel terug op Laar, een ‘Grote Schipshow’ om 18u, geen jury-moment meer. We 
proberen een plaatje te maken waarbij de legende van de Reuzen vorotdurend in Borgerhout 
leeft, meer dan enkel één dag per jaar.   
De communicatie moet nog snel geoptimaliseerd worden want de nieuwigheden zijn nog niet 
breed gekend: affiche of flyer, wordt niet overal gebust hoewel dit toch zou passen voor een 
laagdrempelig evenement (spijtig!) en digitaal. 
 
Geert: vraag ontvangen om ons te gaan presenteren in de districtsraad. Droog of overbluffend 
met onze profilering ? -> rond maart 2016, liefst met het dan pas verkozen bestuur. 
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen 
- evaluatie verenigingstoelagen: Stef 
- denkoefening profilering: Koen en mee-denkers 
 
B/ Hangende punten: 
- Website link en leden AV : Mai 
- contact ’t Werkhuys: cultuurdienst/ -antenne 
 
C/ Adviezen  
 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

verenigingstoelagen 27/02/14   

Glasraam (kerst)    (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 
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Advisering werken openbare 

ruimte 

04/06/2015 24/07/2015 Gevolgd, advies 

Moorkensplein: advies 

voor eind okt 2015 

Later ook =  

Luitenant Naeyaertplein  

Jan Borluutstraat  

Florastraat 

Advies Vinçotteplein 03/09/2015 7/09/2015  

Advies heraanleg Engelselei Vraag om uitstel 

03/09/2015 

  

 

11. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 07 oktober 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 25 november 2015 om 19u30. 
 

 

Bedankt Sering voor de koffie en thee: vergaderen met een beeld van de cultuurprijs in het zicht 
= PRIMA ! 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 

 


