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

1. Goedkeuring verslag 

 
Michael merkt op: Stephanie houdt contact met de buurtregie. Er is nog wat animo vanuit De 
Ideale straat. Best contact leggen tussen alle belanghebbenden.  
Verder goedgekeurd.  
 

2. Projectsubsidies evaluatie / reglement / resultaat / juryleden 

 
Bespreking: 
Aanwezigheden van de jury is niet duidelijk 
Luc Nijs (Madame Fortuna, vervanger Mia), Mia Grijp (Sering), Stef, Michael, Koen (vervanger 
professionelen), Stephanie (waarnemer), Stefan Nieuwinckel (waarnemer), administratie 
(waarnemer).  
Jury voor Cultuurprojecten + aparte jury NT2 (Nederlands TweeTaligen) geven een advies (sinds 
2 jaar), met de vraag dit mee te nemen in de advisering.  
In september is er opnieuw een jury. Laat ons dat moment afwachten, naderhand de werking van 
de voorbije twee jaren evalueren.  
 
Een vraag die we moeten (durven) stellen is: is het de bedoeling zoveel mogelijk spelers een 
(beperkt) bedrag te geven of is het de bedoeling specifiekere keuzes te maken en deze projecten 
ruimer te ondersteunen? 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 09 juni 2016 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 07 september 2016 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 23 november 2016 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Wat met organisaties die niet in Borgerhout gevestigd zijn maar wel in Borgerhout een activiteit 
plannen. Bvb. een parameter kan zijn: een activiteit moet gepland zijn voor de buurt, niet omdat 
de vereniging nu toevallig de meest geschikte locatie heeft gevonden in ons district.  
Probleem omdat het zo lang op voorhand moet ingediend worden. Vergelijk het met district 
Antwerpen waar de indien termijn beperkt is tot 6 weken. Ben nuanceert dat het indienen op 3 
tijdstippen ook een garantie inhoudt dat er op elke tijdstip budget voorzien / beschikbaar is. 
 

3. Website / Facebookpagina 

 
Ben volgt in de vakantie een webcursus hoe de digitale wereld actief en georganiseerd te 
houden.  
Koen: aub gesloten facebook-groep houden tot het voldoende volledig en toonbaar is.  
 

4. Opmaak jaaractieplan 

 
10 doelen nagekeken: o.a. jongeren, meertaligheid, publieke ruimte & rust (moet het altijd op een 
gekend plein zijn, mag het ook in een straat?),  
Eén van die doelen uitgebreid: ecologie wordt nu maatschappij in verandering. 
 
Acties 2015-2016 geëvalueerd, op basis daarvan het nieuwe actieplan opgemaakt. Voorlopige 
versie, integratie tussen district, vzw lokaal cultuurbeleid en de partners van het lokaal 
cultuurplatform.  
Op het eerste zicht geen ontbrekende acties, opmerkingen doorgeven voor 21 juni. 
 

5. Cultuurprijzen  

 
Uitreiking op zondag 27.11, namiddag (14u deuren, start 14u30). Rataplan heeft bevestigd. 
Myriam heeft ook bevestigd.  
Promotie, verspreiding van de oproep om kandidaten te nomineren nu in gang zetten (voor de 
zomervakantie), herhalen eind augustus, half september met einddatum .  
Vorig jaar ook verspreid via district, Stef en Ben overleggen. Verspreiden via de website van het 
district, A-blad, de partners van het platform lokaal cultuurbeleid (Roma, Werkhuys), 
persmededeling voor de oproep, voor de uitreiking.  
Graag eenvoudig en duidelijk kandidatuurformulier.  
Projecten, organisaties of personen die iets verdienstelijk gerealiseerd hebben in de termijn 
tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2016 komen in aanmerking.  
Programmaboekje voorbereiden.  
 

6. Vergaderdata cultuurraad najaar 

 
07.09 BV 
12.10 BV 
16.11 BV 
23.11 AV 
14.12 BV reserve 
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7. BorgerRio 2017: minder financiële middelen vanuit het district. Advisering? 

 
Gegroeid vanuit Ecohuis en vanuit Vakantiehuis van Voorstad / Boho. In samenwerking met 
jeugd, De Roma is het budget stilaan gegroeid.  
Het budget is niet groot rekening houdende met het beoogde aantal bezoekers.  
Anderzijds is de inzet van ondersteuning en logistiek door het district / de stad zeer waardevol.  
 
De CR uit zijn bezorgdheid over de toekomst van BorgerRio. Om een grondig advies te kunnen 
maken is het belangrijk een goed zicht te hebben op het festival. Dit houdt o.i. een 
organisatorische, inhoudelijke en financiële evaluatie in. De CR wil graag het resultaat van deze 
evaluatie kritisch gebruiken voor het opmaken van ons advies.  
Gezien de timing wensen we dit onderwerp op de BV van 07.09.2016 te bespreken.  
 
Eventueel Joost Sierens (Boho) uitnodigen.  
 

8. Planning: cultuurraad leden activeren / afhaken, waar naar toe, landen in 
september. 

 
Methodiek om de werking te evalueren.  
Hoe verbreden we ons draagvlak, bieden we een meerwaarde voor de leden van de AV.  
Hoe bereiken we bestaande en nieuwe leden, bvb de professionelen. 
Evaluatie in het verleden bracht 3 punten naar voor:  
1 bestuur werkt goed 
2 zichtbaarheid, promotie, communicatie 
3 werking AV, leden bereiken 
 
In het verleden werkte een verenigingenmarkt, bvb omdat mensen dan beter betrokken worden, 
zich nodig voelen.  
Een programma maken en dan enkel maar medewerkers vragen, dat werkt niet, dat werkt niet op 
dezelfde manier.  
Hoe mensen en verenigingen bereiken?  
Iedereen, Stef en Hulnara specifiek, stellen de vraag om meer interactie bij planning, 
voorbereiding, opmaken van actieplannen, projectplanning. Vraag tot samenwerking tussen 
verschillende partijen en de cultuurraad, niet enkel naderhand evalueren of bespreken.  
Het is historisch gegroeid dat het district doelen stelde voor de partners, de partners maken 
vervolgens samen een actieplan op en proberen dat te realiseren. Willen we meer en nieuwe 
partners bereiken, dan moeten we naar buiten komen, bvb een vergadering bij een partner 
bijwonen en hen de vraag stellen hoe wij hen kunnen helpen, hoe we kunnen bijdragen in het 
bekomen van hun maar ook onze doelstellingen.  
 
We moeten dit blijven bespreken en onderzoeken. Niet als achtste punt maar als eerste of enige 
van de vergadering! 
 

9. Nieuws uit het district.  

 
Projecttoelagen: allen goedgekeurd op basis van het advies.  
Gedenkstenen 11 nov. gedicht van Ruth Lasters is toegekomen.  
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10. Varia en to do 

 
Hulnara: wij treden op op 09 en 10 juli, festival Flandrien.  
 
Koen: volgende vergadering de officiële naamswijziging van Boelaarpark naar Te Boelaerpark.  
 
Volgende keer: projectsubsidies, aanvraagprocedures  
 
A/ To Do:  
Geert: Carnot op het Laar?  
 
B/ Hangende punten: 
 
 
C/ Adviezen  

Advies  Verstuurd  Antwoord / 

reactie ontvangen  

Opmerking 

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

opvolging 

Advisering werken openbare 

ruimte 

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

Moorkensplein: advies voor eind 

okt 2015 

Later ook =  

Jan Borluutstraat  

Florastraat 

Advies actieplan 2016 07/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies Bommonument Silsburg 12/02/2016 06/04/2016 Stenen niet verhoogd, wel lichte 

kleur, Ruth Lasters zal een 

gedicht bezorgen.  

Advies Millistraat  26.04.2016 Advies wordt behandeld in het 

voorontwerp, na goedkeuring van 

het voorontwerp komt 

terugkoppeling van het advies. 

Advies Jan Borluutplein en ’s 

Herenstraat 

  21.06 Algemeen van alle 

adviesraden. 

 

11. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 07 september 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 november 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


