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VERSLAG 
 

1. Verwelkoming door voorzitter en goedkeuring verslagen 

 
Verslagen goedgekeurd.  
 

2. Verslagen / adviezen goedkeuren 

 
Monument Silsburg 
Monument Silsburg, geopend op 11 november jl. Mooi en in orde, ook met prachtige onthulling, 
dank aan het district en de dienst begraafplaatsen, aan Ben voor de goede organisatie.  
 
Advies Boekenborglei en Gitschotellei  
Volgens aftoetsingslijst, advies niet langer van toepassing aangezien de werken voorlopig niet 
uitgevoerd worden.  
 
Advies Milisstraat 
Volgens aftoetsingslijst geen opmerkingen 
 
Jan Borluutplein & s’Herenstraat 
Volgens aftoetsingslijst, advies om plek in te richten om samen te kunnen zitten 
 
Advies BorgerRio 
Steun aan het project bevestigd. BorgerRio blijft bestaan en zet meer in op duurzaamheid.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Algemene vergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 23 november 2016 om 20u 

Plaats vergadering: Administratief Centrum 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 

Woensdag 14 december 2016 om 19u30 (reserve Bestuursvergadering) 
Woensdag 25 januari 2017 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 17 mei 2017 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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3. Cultuurprijzen editie 3: voorstelling genomineerden korte pauze 

 
Zondag 27 november, 16u: 
Genomineerden 
 

- Dolfijn (beloftevol talent) uitgereikt door Omar Al Jattari 
Theater Milla / Pieter Embrechts / Studio Kuurjeus / Shilana / Discobar A moeder / Kamal 
Kharmach / Fanfare ‘t akkoord 
 

- Reuzin (blikvanger) uitgereikt door Marij Preneel 
Boelaerbuurt vzw / De reuzen vzw / Yannick Bovy / Shilana / Discobar A moeder / 10 jaar 
BorgerRio / Leen Ooms 
 

- Kinnebaba (diversiteit) uitgereikt door Zohra Othman 
Koor Inyenyeri de Ster / ’t Werkhuys / BorgerRio / Vrijwilligersteam van Bibliotheek Vrede / 
Kamal Kharmach / Leen Ooms / Michael Bracke / Stephanie Wouters en vzw Krugermarkt 
 

- Reus (carrière) uitgereikt door Stephanie Van Houtven 
Gil vander Heyden / Klaas Janzoons / Leen Ooms / Michael Bracke / Michael Pas / Rataplan 
 
We danken de Cultuurdienst voor de ondersteuning, het district voor de financiële middelen die 
dit mogelijk maken, Rataplan voor de medewerking. 
 
Voorwoord door Geert 
2 categorieën 
Intermezzo 
2 categorieën 
Dankwoord  
Hapje / drankje 
 

4. Reglement projecttoelagen & verenigingstoelagen: voorstelling pre-advies, 
opmerking AV 

 
Door Davy Mahieu adjunct secretaris 
 
Opdracht : Tot nu toe politiek afgetoetst, nu vraag om advies, aan cultuur, jeugd, sport, senioren, 
wijkwerking, ook aan inspectie financiën, juridische cel. 
Na adviesronde eventuele aanpassingen en dan landen in januari 2017. 
Versie 2014 nu evalueren gebaseerd op de voorbije twee subsidierondes maar de grote 
principes moeten behouden blijven.  
 
1/ Verenigingstoelagen 2.0:  
Twee subsidierondes achter de rug: 2015 over 2014 en 2016 over 2015.  
Informatie: data uit de verenigingendatabank, enquête cultuurraad (november 2016), enquête 
van het district (mei 2016), ervaring van de administratie.  
 
Het is opmerkzaam dat: 

- Iedereen brengt kosten in. 
- Lidmaatschap is steeds element. 
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- Milieu, diversiteit en kansarmoede zijn moeilijke onderdeel.  
- Registreren databank is niet voor iedereen evident. 
- Feedback gevraagd omtrent de berekening van de behaalde punten.  
- Vaak met hulp van het district bij het indienen.  

 
Blijft: 

- Toelage tot 3.000 Euro. 
- Vereniging met actieve werking in B. 
- Inhoudelijke elementen voor alle beleidsdomeinen identiek.  
- Accenten van het bestuur. 

 
Veranderingen: 

- Tekstaanpassingen 
- Noodzaak zetel geschrapt. De redenering v.h. District: we willen focussen op wat de 

vereniging doen, niet zozeer op de maatschappelijke aspecten zoals adressen.  
Dit was in het verleden niet eerlijk t.o.v. een feitelijke vereniging. Bovendien stelden we 
vast dat voor een ‘Borgerhoutse’ vereniging het adres van de zetel soms ook (net) buiten 
Borgerhout viel.  
Focus op activiteit, niet op administratie.  
Aandacht: uitzondering waarbij je kan aantonen toch recht op te hebben op subsidie 
omdat >50% van de leden uit Borgerhout komt -> controle op dubbele subsidiëring bij 
andere districten / gemeentes die wel aan de eis van de administratieve zetel blijven 
vasthouden.  
Aandacht: wat is een activiteit in Borgerhout? Dit kan ook een bestuursvergadering zijn 
(maar niet enkel), anderzijds is het wel de bedoeling dat de activiteiten tot doel hebben 
om als vereniging naar buiten te komen en een activiteit open te stellen voor 
Borgerhoutse bewoners.  

- Vragenlijst werd aangepast: verduidelijkingen, aanvullingen, nieuw gewicht, twee 
nieuwe vragen. Graag vragenlijst verduidelijken, aanvullen met voorbeelden uit de 
praktijk. Per vraag meerdere voorbeelden geven aub -> momenteel in reglement, graag 
ook in formulier. 

- Nieuw: aangepaste berekening punten -> nu bouw je krediet op dat je dan geheel of 
deels kan opnemen. Door de vragenlijst bouw je krediet op, indien je facturen / onkosten 
indient, worden deze vergoed. De link tussen facturen en vereniging hoef je niet aan te 
tonen.  
Voordeel : vroeger: eerste vraag voor bedrag van 1000 Euro waarvan 75% terug werd 
betaald + vergoeding per vraag positief beantwoord. Nu : a.d.h.v. alle vragen bouw je 
krediet op, voor dat krediet kan je nu facturen tot 3000 Euro indienen welke voor 100% 
vergoed worden.  

 
Wordt niet vergoed: de gekende lijst + personeelskosten. 
 
Wijzigingen:  

- Vraag omtrent omkadering : uitbreiding met categorie ‘anderen’, bvb inhuren van een 
regisseur voor een toneelvereniging (moet samenhangen met het doel van de vereniging) 

- Infrastructuur: niet enkel het feit of je je locatie verhuurt, nu bijkomend: de locatie 
moet geregistreerd worden bij Zaalzoeker.  

- Lidmaatschap adviesraad: twee vergadering aanwezig (i.p.v. vroeger één). 
- Vereniging die meewerkt bij andere activiteiten: één keer of 5 keer meewerken geeft 

(spijtig genoeg) hetzelfde effect.  
- Milieu-inspanningen aangepaste visie. 
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- Inspanning diversiteit: extra mogelijkheden (vroeger al bvb activiteit gericht op 
ontmoetingen tussen jong en oud), nu ook gericht op holebi, man-vrouw gelijkheid,  
genderevenwicht wordt toegevoegd.  
Voorbeeld extra kosten / werk om halal voeding aan te bieden.  
Uitbreiden naar feitelijke verenigingen aub.  

- Inspanningen omtrent kansarmoede: kortingstarief op lidgeld, deelname activiteiten, 
aanbieden van tweedehandsmaterialen. 
Ca 60 van de 160 verenigingen hebben deze vraag jaarlijks positief beantwoord, bvb 
leden met verhoogde tegemoetkoming via ziekenfondsklever.  

- Samenwerking tussen B’se verenigingen.  
Te onderzoeken, is o.i. tegenstrijdig met het schrappen van de eis omtrent de zetel -> 
beide verenigingen moeten voldoen aan de ‘algemene’ eisen.  

- Verenigingen met een jeugdafdeling.  
 
Graag overzicht hoe de (gemiddelde) subsidiebedragen verdeeld worden (aantal 0-500 / 500-
1000 / 1000-1500 tot 4500 -5000). 
 
Suggestie: calculatie tijdens het invullen van het formulier om bvb factuurbedragen aan te tonen. 
 
Naderhand evaluatie van de berekening van het subsidiebedrag bij de kennisgeving.  
 
Je kan geen reserve meer opbouwen voor andere jaren.  
Een bepaalde waardering omtrent het aantal leden is er niet (meer). 
 
Overgangsperiode.  
Vanaf maart 2017 wordt dit gecommuniceerd. In 2018 zal dit uitgevoerd worden. In september 
2018 wordt het resultaat voor de verenigingen zichtbaar.  
Start op 01 april 2017 indienen in maart 2018, heeft dan betrekking op het volledige kalenderjaar 
2017. 
 
Vraag 25: bewijsstukken: coëfficiënt verduidelijken en illustreren.  
 
PROJECTTOELAGEN 
 
Principe: voorstel door individu of vereniging, wordt a.d.h.v. de begroting en het programma 
beoordeeld door een jury, de activiteit vindt plaats, de initiatiefnemer(s) pre-financiert(en) en krijgt 
vervolgens a.d.h.v. facturen terugbetaald.  
 
Terminologie: vage term gemeenschapsvorming kan nu duidelijker cultuurprojecten worden. 
 
Beoordelingscommissie was limitatief, is nu limitatief + mogelijke deskundigen. Vage benoeming, 
we moeten streven naar een evenwichtige verdeling en een objectieve beoordeling, inclusief de 
voorbereiding en eventuele contactname. Commissie meer betrekken op de adviesraad. 
Juridisch ligt dit moeilijk (jury’s van de verschillende adviesraden met / zonder deskundigen geeft 
een onevenwicht, dit wordt waarschijnlijk niet weerhouden).  
 
Beslissing van de beoordeling na 6 weken i.p.v. 8 weken. Dit houdt een snelle commissie in + 
korte voorbereiding en afwerking.  
 
Nieuwe deadlines  
1 feb 
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1 juni 
1 oktober 
 
Vermelding controle omtrnet de dubbele betoelaging : projectaanvraag mag op meerdere 
domeinen, districten ingediend worden (aangevraagd) maar niet betoelaagd.  
 
Voeding en dranken voor vrijwilligers kunnen betoelaagd worden -> maximum van 20% 
vermelden.  
 
Overgangsperiode niet van toepassing.  
Duidelijk communiceren over het indienmoment en de datum van de activiteit !! 
 
Prefinanciering: kan niet als standaardwerking. Na goedkeuring van de projecten de noodzaak 
aantonen en het district aanspreken om de mogelijkheden te bekijken.  
 
Het systeem van de projecttoelagen in het district Antwerpen werkt zoveel vlotter maar werkt 
zonder jury. Kunnen we een middenweg vinden?  
 
Opmerkingen:  
Praktische vragenronde:  

- Omkadering wandelvereniging, opleiding om wandelingen te begeleiden. 
- Omkadering: wat met heel verschillende activiteiten, hoe kan een lid daaromtrent de 

juiste opleiding hebben?  
- Activiteiten inrichten in Borgerhout: bestuursvergaderingen tellen ook.  
- sociaal tarief: Hoe kan je armoede aantonen wanneer je geen lidgeld vraagt?  

10% omnio statuut: aantonen d.m.v. ziekenfondsklever, gerichte controle door district is 
mogelijk. 
Mensen armoede: de acties (bvb betalingsmogelijkheden, verminderd lidgeld) moeten 
voor iedereen zichtbaar zijn.  

- milieu: alles versturen per mail is moeilijk aantoonbaar.  
- In het verleden was de subsidie een vergoeding voor de reguliere kosten voor 

investeringen, nu is het een tegemoetkoming voor specifieke regels / aandachtspunten. 
Twee reglementen geleden zat de verhouding reguliere kosten / specifieke 
aandachtspunten op ca 50/50. Het vorige reglement werd de verhouding 30/70. Nu ligt 
vooral de nadruk op specifieke aandachtspunten. Hoe wordt dit specifiek voor cultuur 
ingevuld? Dit reglement speelt in op de specifieke noden / parameters per vereniging: je 
moet niet op elke vraag ja (kunnen) antwoorden. Graag geen discriminatie voor 
verenigingen die niet binnen de specifieke eisen van het reglement vallen. Specifieke 
kosten die voor de vereniging niet te vermijden zijn, willen we toch vermelden en in 
aanmerking kunnen nemen.  

- Extra voorwaarde i.v.m. diversiteit voor vzw -> beter in één keer mee opnemen in de 
voorwaarde voor vzw. Anders in strijd met idee om vzw en feitelijke vereniging gelijk te 
schakelen.  

 
Heel wat aspecten meegenomen uit de enquête van de CR. 
 

5. Voorstelling Consul-Anten 
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Vrijwilligers / vrijwillige gidsen met een hart voor Antwerpen. Ze spreken over het culturele leven, 
lichten de grote evenementen toe en schetsen de historische achtergrond. Van presentaties over 
wandelingen tot maatwerk.  
Lezingen te boeken tegen kleine vergoeding.  
Contact via www.consulanten.be  
Vormingplus: tel 03 230 03 33, christian.ammann@vormingplus.be , 
kris.verheyen@vormingplus.be.  
 

6. Goedkeuring advies 

 
Het uitgesponnen debat n.a.v. agendapunt 4 leidde tot onderstaande advies aan het district, wat 
meteen door de AV werd goedgekeurd:  
 
We willen graag het volgende opmerken:  

Algemeen  
- We zijn blij te merken dat een aantal opmerkingen die uit onze enquête bleken en in ons vorige 

advies werden aangehaald, in dit voorstel geïntegreerd werden. 

- Het is positief dat het totale realiseerbare subsidiebedrag van 3.000 Euro per aanvrager behouden 

blijft.  

Wat betreft de voorwaarden: 
- Art 4: Het is positief dat zowel een feitelijke verenigingen als een vzw een aanvraag kan indienen. 

- Art 7 en 10: Het is positief dat de feitelijke eis omtrent de locatie van de zetel in Borgerhout wordt 

vervangen door een inhoudelijke voorwaarde om jaarlijks 5 activiteiten met klemtoon in Borgerhout 

te organiseren. 

- Art 7 en 10: Wordt verduidelijkt: als activiteit komt o.a. ook, maar niet uniek, in aanmerking: de 

bestuursvergaderingen van de vereniging. 

- Art 10: De uitzondering waarbij je kan aantonen aanspraak te maken op subsidie wanneer meer 

dan de helft van de leden in Borgerhout woont, mag geen conflict veroorzaken met subsidies (bvb 

in andere districten of gemeenten) die gebaseerd zijn op de locatie van de zetel.  

- Art 13: We verwachten dat de vragenlijst per vraag met voorbeelden uit de praktijk wordt 

aangevuld. 

- Art 25: We vragen de bepaling van de coëfficiënt in het reglement op te nemen. 

Wat betreft de vragenlijst voor de berekening van de verenigingstoelage: 
- Oude vraag 1: We vragen het district alsnog deze vraag en situatie te overwegen en een oplossing 

voor te stellen voor verenigingen die vanuit hun inhoudelijke achtergrond minder / niet passen 

binnen de maatregelen zoals beschreven in de vragen 2, 3, 4, 8, 9 en 11, om hen op deze manier 

alsnog de mogelijkheid te geven specifieke werkingskosten en / of investeringen die voor de 

vereniging niet te vermijden zijn, toch in rekening te kunnen brengen bij de subsidieaanvraag, bvb 

voor een bedrag van (minimum) 300 Euro.  

- Vraag 3: De uitbreiding van de mogelijkheden omtrent de omkadering is positief. 

- Vraag 7: Het is o.i. niet terecht dat een vereniging die communiceert op (weliswaar gerecycleerd) 

papier een voordeel ervaart t.o.v. een vereniging die per mail communiceert. 

- Vraag 8: Het aspect m.b.t. het genderevenwicht in de raad van bestuur strookt niet met het 

voorstel ook feitelijke verenigingen toe te laten een toelage aan te vragen, dit leidt tot een 

onderscheid tussen de verenigingen. Is het district van mening dat dit onderscheid tussen feitelijke 

verenigingen en vzw’s behouden blijft, dan is het o.i. beter deze voorwaarde i.v.m. 

genderevenwicht voor vzw’s in één keer mee op te nemen in de voorwaarde voor vzw, met name 

in vraag 1. 

- Vraag 9: We vragen het district een oplossing voor te stellen waarbij verenigingen die geen lidgeld 

hanteren (gratis lidmaatschap), en dus ook niet kunnen aantonen dat zij een verminderd tarief 

http://www.consulanten.be/
mailto:christian.ammann@vormingplus.be
mailto:kris.verheyen@vormingplus.be
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hanteren bij de inspanningen rond kansarmoede, alsnog in aanmerking kunnen komen voor 

subsidies m.b.t. armoede.  

- Vraag 10: Bij de subsidiëring een samenwerking wordt vermeld dat het een Borgerhoutse 

vereniging moet betreffen. Wordt hiermee bedoeld dat beide verenigingen Borgerhouts moeten 

zijn? Dat is o.i. moeilijk vol te houden. Bovendien mag ook deze situatie geen conflict veroorzaken 

met de toelagen uitgekeerd gebaseerd op locatie van de zetel van bvb de andere samenwerkende 

vereniging. 

- We vragen een rekenmodule te voorzien welke tijdens het invullen van het formulier aantoont 

voor welk bedrag facturen in te dienen. 

- Bij de toekenning van de subsidie aan de vereniging is het wenselijk de berekening bij het 

subsidiebedrag toe te lichten.  

- Om het slagen en/of mislukken van deze aanpassing van de reglementen te evalueren 

vragen we naast een inhoudelijke evaluatie ook een financiële evaluatie: bvb een overzicht hoe de 

(gemiddelde) subsidiebedragen verdeeld worden (aantal 0-500 / 500-1000 / enz tot 2.500 -3000 ) 

per jaar voor en na de voorgestelde aanpassingen. 

- De huidige werkwijze laat toe enkel toelage aan te vragen nadat je onkosten hebt gemaakt. 

Je kan dus geen reserve meer opbouwen voor de jaren dat je grotere investeringen dan het 

betoelaagde plant.   

- Een bepaalde waardering omtrent het aantal leden is er niet (meer). 

Wat betreft de berekening van de projecttoelagen 
- Voeding en dranken voor vrijwilligers kunnen betoelaagd worden -> maximum van 20% 

vermelden.  

- Overgangsperiode is niet van toepassing. Duidelijk communiceren over het indienmoment en 

de datum van de activiteit! 

- We moeten streven naar een evenwichtige verdeling en een objectieve beoordeling, inclusief 

de voorbereiding en eventuele contact name. Commissie meer betrekken op de adviesraad aub. 

- Prefinanciering: kan niet als standaardwerking. Na goedkeuring van de projecten de 

noodzaak aantonen en het district aanspreken om de mogelijkheden te bekijken.   

- We vragen specifieke aandacht te kijken naar de werkwijze in het district Antwerpen: daar zijn 

voor de projecttoelagen geen specifieke indiendata van toepassing, dit werkt vlotter en sneller voor 

de aanvrager, het is o.i. af te wegen tegen de bijhorende grotere flexibiliteit geëist van de jury en 

administratie.  

 

7. Nieuws van het district 

 
Nieuwjaarsdrink op zondag 29 januari 2017 van 16 tot 19 uur op het Terloplein. 
 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 14 december 2016 om 19u30 (reserve). 

Woensdag 25 januari 2017 om 19u30. 
 
Algemene vergadering:  Woensdag 17 mei 2017 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
danny  
 


