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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Geen opmerkingen.  
 

2. Advisering Kunstcollectie district: Stefan Nieuwinckel 

 
Lijst met kunstwerken en erfgoedvoorwerpen die in de loop der tijd verzameld zijn.  
Het idee is de werken die eerder in het districtshuis tentoon gesteld werden, niet zomaar terug 
plaatsen, enige reflectie is nodig. Het is de bedoeling de te tonen werken beter te duiden en te 
structureren.  
Het districtshuis is op zich al een kunstwerk, overdaad mag niet schaden, er moesten dus 
keuzes gemaakt worden.  
Keuzes gemaakt i.f.v. de graad van publieke toegankelijkheid van verschillende ruimtes: publiek, 
minder publiek, nauwelijks publiek. Voor de publieke plekken werd gekozen voor enkele trekkers, 
topstukken. Deze trekkers werden gekozen in functie van 3 verhalen, zodat het verhaal voor 
bezoekers ook snel duidelijk wordt.  

- Het huis en zijn omgeving 
- Een politieke geschiedenis 
- Borgerhout creatief 

De link tussen elk verhaal en sommige ruimtes is evident, logisch. Op andere plekken is er 
ruimte voor interpretatie.  
De kunstwerken die niet getoond worden, worden in de correcte omstandigheden geconserveerd 
en in de toekomst digitaal ter beschikking gesteld.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 10 oktober 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 07 november 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 14 november 2018 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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De tijdslijn van de drie verhalen (het huis, de politieke geschiedenis, de creatievelingen) bestaat 
nog niet, het district investeert in de opmaak hiervan. 
Er was overleg tussen de scenograaf en de architect(en) die de renovatie van het diststrictshuis 
hebben begeleid.  
 
In het gesprek suggereert de CR:  

- De verhalen van personen / personages zijn belangrijk.  
- Verhalen uitschrijven en duiden met kleine aanwijzingen.  
- Een pool van gidsen instellen, mensen die het huis een warm hart toedragen.  

 
Geert is op de hoogte van een advies van de stedelijke cultuurraad in opmaak omtrent richtlijnen 
voor de tentoonstellingswijzen van de kunstcollectie en het erfgoed in elk district. In het geval van 
Borgerhout moeten we de scenografie extra in het oog houden, gezien de waarde van het 
tentoonstellingshuis.  
 
Op vraag van Geert zal Stefan de cijfers van de bezoekers van de open monumentendagen en 
de aanvragen van bezoekersgroepen de voorbije jaren opzoeken.  
Erfgoeddag 2018: 381 pers.  
Dakkan: Kleinschaliger bezoek aan het terras, ca 80 pers.  
 
Er worden nog kandidaten gezocht voor de werkgroepen. Suggestie te contacteren:   

- Genevieve Hardy.  
- Jef Vrelust, curator van de tentoonstelling in het MAS omtrent ‘feesten’.  

 

3. Advisering nieuw monument Kiesrechtdoden 1893 

 
Na overleg met het districtsbestuur is gebleken dat dit item over de verkiezingen getild wordt.  
Ook binnen de cultuurraad kunnen we dit punt beter naar het volgende bestuur doorgeven.  
 

4. Cultuurprijzen 

 
Momenteel ca 15 kandidaturen, enkele bijkomende zijn nog onderweg.  
Nominaties indienen tot 20 oktober.  
22 oktober worden beslissingen genomen.  
Uitreiking 25 november in het districtshuis. 
 
De huidige nominaties worden al voorlopig in categoriën ingedeeld.  
Reus = carrière 
Kinnebaba = diversiteit 
Reuzin = blikvanger 
Dolfijn = aankomend talent 
 
Pauzes :  

- Onderbreking: (Hulnara) danseressen tussen de tweede en derde bekendmaking 
- Grote pauze: koren Waelrant tijdens de telling van de publieksprijs (ze hebben twee 

gouden medailles gewonnen op het WK) 
 
Praktisch: 

- winnaars en tweedes per categorie bekendmaken (boven). 
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- Presentatie door een olijk duo  
- De schepenen van het bestuur van lopende zaken worden uitgenodigd om de prijzen uit 

te delen.  
- Stembriefjes voor de publieksprijs bij de onderbreking uitdelen, te innen vooraleer ze naar 

de pauze kunnen, de winnaars kunnen niet meer genomineerd worden, de tweedes wel.  
- Tijdens de pauze tellen we de stemmen. 
- Einde pauze = het bekendmaken van de publieksprijs. 
- Receptie. 

Prijzen:  
250 Euro voor de winnaars, geschenkenmand met een boekje van schrijfster uit Borgerhout voor 
de tweedes. 
Koen zorgt voor een unieke tekening van kapertein voor de publieksprijs.  
Koen zorgt voor de beeldjes.  
Mai zorgt voor bloemen voor de presentatoren, de receptie gaat volgens het raamcontract.   
 
Jury alvast uitnodigen om de nominaties te beoordelen op maandagavond 22 oktober.  
Wie zetelt in de jury (zie reglement):  

- 2 Cultuurantennes 
- 1 districtschepen cultuur 
- Voorzitter van de CR 
- 2 leden van het bestuur van de CR  
- De winnaars van de vorige editie op vrijblijvende wijze.  

 

5. Voorbereiding AV  

 
In ontvangst- of raadszaal van het districtshuis 
Formeel deel:  

- Nieuwe leden: glaskunstenaar, … 
- Adviezen:  

Pauze 
Informeel deel: 

- vrijetijdsloket op de agenda zetten (Inne of Mika).  
- Duidelijkheid en / of verbeterpunten opvragen bij de leden over (de procedure van) de 

verenigingstoelage (op voorhand aankondigen, Godelieve beheerst de chaos).  
- Het kunstwerk van Poels in Gitschotelhof (Ellen Mast).  

Ontslag van het bestuur, lopende zaken tot volgende AV. AV in voorjaar 2019 is de verkiezing 
van het nieuwe bestuur. Uitnodiging tot kandidatuurstelling voor het bestuur. Elk lid moet in 
principe zijn lidmaatschap opnieuw bevestigen maar we kunnen ieder aanwezig lid alvast een te 
ondertekenen document voorleggen zodat de papierwinkel voor hen beperkt wordt.  
 

6. Nieuws uit het district 

 
Ben: 
Van 02.10 tot 11.11  WO I : lezingen, voorstellingen, expo, volkskeuken, … in samenwerking 

met het museum van In Flanders Fields. Veel veel meer. Hou de brochure 
in het oog!  

16.10, 20u Lezing door Kati Verstrepen, voorzitster van de Liga van Mensenrechten + 
optreden van Heli Jakobson.  



 

 4 

30.10, 19u lezing door Piet Chielens, coördinator van In Flanders Fields museum, met 
hapjes van Syria for Love 

17.11 stadsschepen Carolien Bastiaens organiseert een adviesraad omtrent de 
werking van de bib 

18.11   Kunstendag voor kinderen in Rataplan en Open School 
13.10 + 19.11  Mantelzorgbeurs in de bib + rondetafelgesprek 
23 + 24.11   Vurige Liefdes door Laika op spoor oost. 
 
Koen en Geert: 
We moeten eens een project maken omtrent het Oude Vredegerecht, in samenwerking met de 
masterstudenten ontwerp van de UA (Sofie Van de Wiele).  
 

7. Varia 

 
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).   

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 07 november 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 14 november 2018 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 


