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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Hulnara stond bij de aanwezigen maar was toch niet aanwezig.  
Verder geen opmerkingen.  
 

2. Evaluatie cultuurprijzen 

 
Mooie foto’s, goede sfeer, dankbare winnaars.  
Dank aan de districtsmedewerkers voor de goede voorbereiding. 
Mooie optredens van Waalrant en alle anderen! 
Kleine budgetoverschreiding omdat we alsnog een technische installatie hebben gehuurd.  
De organisatie in het districtshuis houdt wel heel wat werk in (podium, stoelen etc).  
Andere ideeën voor locatie: Theatergarage, Rataplan.  
Ook de zoektocht en voorbereiding voor het presentatieduo vraagt wel wat werk, eventueel in de 
toekomst een presentator / presentatieduo inhuren? 
 

3. Nieuwe leden 

 
Nieuwe leden na de cultuurprijzen hebben zich aangeboden, tijdelijk als waarnemend lid 
toelaten, tot de AV waar ze officieel aanvaard kunnen worden.  
Oriana Dierinck 
Amy Grobben  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 30 januari 2019 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 13 maart 2019 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag (Algemene vergadering) nog nader te bepalen  

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Noy vzw (Armeense gemeenschap) 
 

4. Advies muurschildering 

 
Dit project kwam ter ore van de cultuurraad. Wij hebben ons terstond geïnformeerd bij het 
district. Dan pas kwam er enige toelichting. Er waren geen slechte intenties maar de 
communicatie was niet zoals het hoort…  
Stefanie licht toe: dit project is opgestart in 2018, dus met een budget voor 2018 en volgens een 
afspraak met kunstenaar Joachim Lambrechts.  
De uitvoering kon niet in 2018 doorgaan maar om het budget naar 2019 te kunnen overdragen, is 
dit via de vzw Lokaal Cultuurbeleid gegaan.  
CR zal advies opmaken:  
We vragen van het district en van de kunstenaar(s) open en tijdige communicatie met de buurt 
wat betreft timing, budget, concept,  
We verwachten van de kunstenaar(s) een gedragen ontwerp en interactie / dialoog met de buurt 
omtrent de betekenis en waarden naar voor gebracht in het concept.  
De randvoorwaarden van de streetartcommissie geven o.i. voldoende garantie op een kwalitatief 
ontwerp dat rekening zal houden met redelijke grenzen (niet aanstootgevend, geen racisme, …).  
 

5. Voorbereiding AV  

 
Inspraak en adviserende rol van de adviesraden wordt met het nieuwe bestuursakkoord tegen 
het licht gehouden.  
Districten krijgen nieuwe bevoegdheden met bepaalde vrijheden (niet langer de strikte matrix van 
cultuur, cultuurantenne, cultuurmedewerker,…).  
In de toekomst streeft het district naar een ruimer beeld als ‘vrijetijdswerking’, weg van het hokjes 
denken (senioren, jeugd, cultuur, sport).  
Er zijn reeds enkele initiatieven lopende, bvb commissie van de voorzitters.  
Vrijetijdsgeöriënteerde werking is de toekomst, dit mag / moet bij de verkiezing van de volgende 
adviesraad al gekend zijn.  
 
Elke adviesraad moet uiterlijk 6 maanden na de installatie van de districtsraad ingesteld worden. 
Gezien het kader voor de vermelde op til zijnde hervormingen nog niet duidelijk is, is het niet 
mogelijk een nieuwe type cultuur- / vrijetijdsraad snel in de steigers te hebben.   
Ondertussen zal er dus nog wel een ‘tijdelijke’ adviesraad cultuur blijven.  
De geplande verkiezingen zullen dus doorgaan maar aangezien de verkiezingen voor alle 
adviesraden ongeveer tegelijkertijd moeten plaatsvinden, is de oorspronkelijke planning de 
verkiezingen in maart 2019 te houden niet haalbaar. Stephanie meent dat mei of juni realistischer 
is.  
 

6. Nieuws uit het district 

 
Ben / Stefanie: 

- 01 januari Nieuwe bestuurscoördinator en districtssecretaris Linda Snoeys. 
- Vraag aan de adviesraden om het bestuursakkoord te bestuderen. Reacties, tips, 

adviezen zijn steeds welkom. In mei / juni worden de reacties geëvalueerd en eventueel 
opgenomen in het definitieve bestuursakkoord.  
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- Vanaf februari organiseert het district i.s.m. het Werkhuys vormingssessies voor socio-
culturele verenigingen, bvb omtrent interne communicatie, vzw’s en statuten, … Onkosten 
(15 Euro/sessie) zijn te recupereren via verenigingstoelagen.  

- ‘Iedereen zingt’ op Terloopleinfeest: kinderen werken toe naar een optreden later, onder 
leiding van Oriana Dierinck.  

- Advies omtrent Poels: is op het college geweest, college volgt het advies en zal dit 
overmaken aan het Zorgbedrijf.  

 

7. Varia 

 
Godelieve: vraagje aan Mai ivm de verenigingstoelage, vestigingsnummer is verdwenen. 
 
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).   

- We moeten eens een project maken omtrent het Oude Vredegerecht, in samenwerking 
met de masterstudenten ontwerp van de UA (Sofie Van de Wiele).  

- Stand van zaken kunst in het district: Michael wil alvast in de werkgroep ‘kunst in het 
districtshuis’ zetelen. Geert geeft dit door aan Linda.  

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 13 maart 2019 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Nog te bepalen. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 


