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

1. Goedkeuring verslag 

 
Goedgekeurd.  
 

2. Aangepast reglement verenigings- en projecttoelagen (Davy Mahieu) 

 
Opdracht : Tot nu toe politiek afgetoetst, nu vraag om advies, aan cultuur, jeugd, sport, 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. 
- Milieu, diversiteit en kansarmoede zijn moeilijke onderdeel.  
- Registreren databank is niet voor iedereen evident. 
- Feedback gevraagd omtrent de berekening van de behaalde punten.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 12 oktober 2016 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 16 november 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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- 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. Groot 
verschil tussen vzw (heeft zetel) en een feitelijke vereniging (heeft geen zetel, niet 
officieel). 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 -> o.i. geeft dit aanleiding tot misbruik 
indien een ander district wel aan de eis blijft vasthouden van de administratieve zetel. 
Aandacht: wat is een activiteit in Borgerhout? Dit kan ook een bestuursvergadering zijn, 
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.  

 
Graag vragenlijst verduidelijken, aanvullen met voorbeelden uit de praktijk.  
 
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.  
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: locatie moet geregistreerd worden bij Zaalzoeker.  
- Lidmaatschap adviesraad: twee vergadering aanwezig (ipv vroeger één). 
- Vereniging die meewerkt bij andere activiteiten: één keer of 5 keer meewerken geeft 

hetzelfde effect.  
- Milieu-inspanningen aangepaste visie. 
- Inspanning diversiteit: genderevenwicht wordt toegevoegd.  

Voorbeeld extra kosten / werk om halal voeding aan te bieden.  
Uitbreiden naar feitelijke verenigingen aub.  

- Inspanningen omtrent kansarmoede: ca 60 van de 160 verenigingen hebben deze 
vraag positief beantwoord. Leden met verhoogde tegemoetkoming, sociaal tarief lidgeld, 
aanbieden tweedehands materialen.  

- 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). 
 
Je kan geen reserve meer opbouwen voor andere jaren.  
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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 
Terminologie 
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. 
 
Beslissing van de beoordeling na 6 weken ipv 8 weken. Dit houdt een snelle commissie in + 
korte voorbereiding en afwerking.  
 
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 !! 
 
Suggestie omtrent projecten Nederlands Tweede Taal: goede werkafspraken maken aub.  
 
Prefinanciering: kan niet als standaardwerking. Na goedkeuring van de projecten de noodzaak 
aantonen en het district aanspreken om de mogelijkheden te bekijken.  
 
Suggestie: calculatie tijdens het invullen van het formulier om bvb factuurbedragen aan te tonen. 
 
Per vraag meerdere voorbeelden geven aub -> momenteel in reglement, graag ook in formulier, 
ook tonen tijdens de presentatie tijdens de AV (!).  
 
Het systeem van de projecttoelagen in het district Antwerpen werkt zoveel vlotter maar werkt 
zonder jury. Kunnen we een middenweg vinden?  
 

3. Actieplan lokaal cultuurbeleid: advies 

 
Advies:  
Positief, klaar en duidelijk geschreven.  
We juichen de initiatieven m.b.t. de werking van Rataplan toe en schatten deze inspanningen 
naar waarde.  
 

4. Cultuurprijzen jury / verdere stand van zaken (iedereen) 

 
Kandidaturen inzenden tot zaterdag 15 oktober.  
Omkadering nog te organiseren.  
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Nog extra nominaties welkom via de website.  
‘Werkmoment’ wordt gevraagd om voor de catering te zorgen.  
 
Bij de uitnodiging voor de AV alle leden van de AV nog eens herinneren / uitnodigen voor de 
uitreiking aub.  
 

5. Voorbereiding algemene vergadering 23 november 2016 

 
Verslag  
Nieuwe leden 
Voorbije adviezen 
Cultuurprijzen 
Aanpassing subsidiereglement verenigingen. 
Ben kijkt na of ConsulAnten iets kunnen betekenen.  
Drankje.  
 
Waar: raadszaal administratief centrum. 
Idee voor de toekomst :stadsmakers 
 

6. Nieuws uit het district 

 
Ben: graag het officieel advies omtrent BorgerRio. In orde.  
 
Ben:  

- Week van de smaak : 10-20 november, alle info zie www.borgerhoutbewaart.be, info 
komt nog per mail, via de Cultuurkrant, komt in het straatbeeld. 

- Expo: hipster / muslim op het Krugerplein 
- 10 november : lezing over V-bommen in OLV Ter Sneeuw 
- 11 november, 11u: onthulling monument op Silsburg  

 

7. Varia en to do 

 
Michael: de reconversie van kerken kwam in het nieuws, slaat dit ook op Borgerhout?  
 
Stef en Geert ontvangen hier een daar felicitaties omtrent de Cultuurkrant, proficiat aan Koen.  
 

- Agenda volgende vergadering:  
Ben: Davy komt voorstel van nieuwe reglement verenigings- en projecttoelagen toelichten.  
Reactie (Hulnara): projecttoelagen van het district Antwerpen opgezocht, dit systeem werkt 
makkelijk, duidelijk en snel (6 weken voorafgaand aan het project) 
Goedkeuring nieuw actieplan 
Opvolging cultuurprijzen 
Voorbereiden AV 
 
A/ To Do:  
 
Planning: cultuurraad leden activeren / afhaken, waar naar toe? 
Methodiek om de werking te evalueren.  

http://www.borgerhoutbewaart.be/
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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 
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.  
(zie ook verslag vergadering 09 juni 2016) 
 
B/ Hangende punten: 
 
Geert: Carnot op het Laar?  
Koen: volgende vergadering de officiële naamswijziging van Boelaarpark naar Te Boelaerpark.  
Volgende keer: projectsubsidies, aanvraagprocedures met de informatie van Hulnara als basis.  
 
C/ Adviezen  

Advies  Verstuurd  Antwoord / 

reactie ontvangen  

Opmerking 

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

opvolging. Ben is nu ook op de 

hoogte.  

    

    

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 16 november 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 november 2016 om 19u30  

(admin. Centrum Moorkensplein). 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


