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

1. Goedkeuring verslag 

 
Geen opmerkingen.  
 

2. Kennismakingsrondje 

 
Ben: Cultuurraad, Borg, BorgerRio, communicatie.  
 

3. Cultuurwebpagina, cultuurfacebookpagina 

 
Webpagina:  

- vaste, stabiele pagina, mogelijk met foto’s, met een korte voorstelling, 
- verslagen, cultuurkrant, formulieren toelagen etc.  

 
Facebook: levendigere communicatie maar toch vooral van en over de adviesraad (geen 
reclame-voor-alles-en-nog-wat-cultuur-evenementen), bvb wel de projecten die projectsubsidies 
ontvingen onder de aandacht brengen, animo rond cultuurprijzen. → september 

Tijdens volgende vergadering nemen we foto’s.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 11 mei 2016 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 15 juni 2016 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 18 mei 2016 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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4. Algemene vergadering 18 mei 

 
Locatie: poppentheater Jojo 
Agenda 

1. Welkom 
2. Voorstelling Jojo 
3. Adviezen en verslagen 
4. Voorstelling nieuwe leden 
5. Cultuurprijzen, lancering editie III: aangepast reglement toelichten, 

inschrijvingsformulier voorbereiden (?) en al een eerste rondje kandidaten sprokkelen. 
Datum bekend maken: zondag 27 november in Rataplan, exacte uur (voor- of 
namiddag) nog te bepalen.  
Zijn de Boho Players (David Ramal, 13-koppig strijkorkest) te engageren voor de 
omkadering van de cultuurprijzen? 

6. Nieuws uit het district: o.a. overzicht van de toegekende verenigingstoelagen, link met 
de enquête die nu bij het briefwisseling omtrent de verenigingstoelagen (*).  

Pauze  
7. Toelichting Uit-databank: opfrissing, publieksverruiming 
8. Voorstelling film Cultuur en ontspanning.  

 
Bedankingsmoment uittredende bestuursleden: Mady, Myriam, Thierry, Ruth.  
 
Bij Jojo navragen of ze een geluidsinstallatie ter beschikking hebben voor de film van Godelieve, 
laptop met dvd-lezer.  
 
(*) Enquête door het district over de verenigingstoelagen werd bij de boodschap over de toelage 
bezorgd. Deze is zeer gelijklopend aan onze interne enquête anno 2015 door Stef opgemaakt.  
Advies terug bovenhalen op AV.  

- Samen (jeugd, sport, cultuur) communiceren over opvolging en afhandeling van de 
toelagen (van indienen tot uitbetalen).  

- Verduidelijking (detail, inzicht) van het resultaat (bepaling van het bedrag) van de toelage 
is essentieel.  

 

5. Nieuws uit het district 

 
- BorgerRio : 21 mei, iedereen krijgt een gelukslintje om drie knopen in te leggen. 
- Erfgoeddag : er waren 450 deelnemers. Dit jaar was het thema Smaak, volgende jaar 

wordt het thema Zorg 
- Gedenkstenen: Ruth Lasters heeft bevestigd dat ze tijdig een gedicht kan bezorgen. Dit 

wordt op de centrale herdenkingsteen gegraveerd.  
 

6. Varia en to do 

 
Stef: projectsubsidies, er is nog mogelijkheid voor verbetering, evalueren aub.  
O.a. de afgevaardigden (vaste ploeg maar welke link met de CR?), de jurering, welk soort van 
projecten, nauwkeurigheid / hulp / voorbereiding bij indienen, (zichtbaar) resultaat van een 
project, opvolging (controle?) op de realisatie.  
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Stef: het nieuwe bestuur mag eens even stil staan over de toekomst, de werking, de inhoud van 
de cultuurraad Borgerhout → september. 

 
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen laten de koren weten dat we dit jaar niet verder 
aandringen, we zetten het op de agenda voor 2017. 
 
B/ Hangende punten: 
 
Michael: houdt contact met buurtregie omtrent de Reuzenpoort. 
 
Mijmering: waar is de tijd van eetfestijnen, sponsoring binnen en buiten de ring, reuzenprinsen en 
-prinsessen, borgerhoutse vertegenwoordigers? 
 
C/ Adviezen  

Advies  Verstuurd  Antwoord / 

reactie ontvangen  

Opmerking 

Glasraam (kerst)    (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. 

 

7. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 15 juni 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 18 mei 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


