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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Geen opmerkingen.  
Culturele Vereniging ‘30-‘40 hebben ontslag genomen.  
 

2. Ontmoetingsmoment  

 
Vrijdag ca 13u30 starten we met de voorbereidingen (klaarzetten, ca 2u werk).  
Zaterdag  
12u - 13u30 klaarzetten, afhankelijk van de trouwers, wat we vrijdag al kunnen klaar zetten, is 
beter.  
Start 13u30  
15u30 muzikaal internezzo, hapje, drankje 
16u30 opruimen 
 

3. Nieuws uit het district 

 
Vrijetijdsloket: elke eerste maandag tussen 13 en 16u in de lokalen van Buurtwerk Borgerbaan 
(start 9 april), iedereen welkom (individueel of in groep), o.a. info over cultuuractiviteiten met 
verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut). 
 
Erfgoeddag: Borgerhout kiest voor democratie 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 07 maart 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 18 april 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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- 19.04 Buurtwandeling  
- 22.04 Theatrale rondleiding en mini-expo 

 
Toiletpoëzie binnen de week van de amateurkunsten: loopt nog tot 15.03 
Bekendmaking op 26.04 om 20u. 
 
Speelkaravaan: op zoek naar leuke activiteiten voor kinderen in de buurt, tijdens vakanties, 
weekends of na de schooluren, welkom op 02 mei in de Roma. 
 
Verenigingstoelagen: 39 dossier ingediend, Mai verwerkt ze nu.  
Aantal dossiers ongeveer gelijk aan vorig jaar.  
 

4. Sint-Janskerk en Unizo: voorstelling (onder voorbehoud) 

 
Verontschuldigd. Mevr. Van Ussel zal op de AV van 23 mei het project van Unizo in de Sint-
Janskerk komen toelichten.  
 

5. Varia en to do 

 
Jill Van Der Heyden: sinds 1978 woont ze in Borgerhout, schrijfster van kinderboeken, schenkt 
een affiche en enkele boeken. We zullen deze gebruiken tijdens het netwerkevent en als 
onderdeel van de cultuurprijzen.  
 
Ben: voor de cultuurprijzen heeft Ben een mooi boekje analoog aan dat van de sportlaureaten 
bekomen. Mooi drukwerk, foto’s, incl kalender, een toelichting over de verenigings- en 
projecttoelagen, wat is de de cultuurraad, wat is de cultuurantenne etc. Goed gedaan! 
 
Gitschotelhof: eerste steen en elementen van het poortgebouw worden alsnog bewaard en zullen 
indien mogelijk verwerkt in een nieuw te ontwerpen monument.  
Het district en cultuurraad volgen dit op.  
To do: n.a.v. dit voorval opperen we een erfgoedraad te installeren.  
 
Koen: We zijn blij dat de reuzen als uithangbord in de stadscommunicatie zullen dienen in 2018, 
hoera! De stamboom van de reuzen krijgt meer aandacht in de toekomst.  
 
Koen: Reuzen-tentoonstelling in bib Vrede.  
In de gang van de bib is deze eerder gericht op kinderen, in het Vredegerecht is deze eerder 
gericht op volwassenen, met wat fragieler materiaal. Opening: mikken op september 2018.  
 
Woensdag 18.04 buitenspeeldag. 
 
De kunst van het districtshuis, de collectie van Borgerhout. 
Er is een werkgroep opgestart (samenwerking tussen district en externen) om voorstellen te d 
oen hoe hier mee om te gaan. Het kerstglasraam wordt mee in deze collectie van Borgerhout 
opgenomen en wordt dus mee behandeld.  
In eerste instantie moet een lijst opgemaakt worden van de collectie van het district. 
 
Cultuurprijzen: zondag 25 november 2018 in districtshuis. 
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Mai: aanvragen verenigingstoelagen:  
De infosessie en de indiendag waren een groot succes, hoera!  
Kom langs in het districtshuis als je nog vragen hebt of hulp wenst.  
 
To do: Wat met de draak van Wintervuur, waar behouden, wat met de veiligheid?  
 

6. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 18 april 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 mei 2018 om 19u30. 
 

uw secretaris, 
Danny 
 


