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

1. Goedkeuring verslag 

 
Goedgekeurd.  
 

2. Advies Jan Borluutplein en ’s Herenstraat (Ellen De Schutter) 

 
Jan Borluutplein: akkoord 
’s Heerenstraat: akkoord 
 

3. Advies en bespreking BorgerRio met als gast Joost Seirens 

 
een organisatorische, inhoudelijke en financiële evaluatie  
 
Het groeit soms een beetje boven Joost Sierens en Patrick Schuerewegh (de spreekwoordelijke 
rechterhand) hun hoofd. De voorbereiding gaat nog net maar vooral op de dag zelf is het soms 
pompen of verzuipen.  
Er was al even het gedacht om na 10 jaar met een mooie editie in schoonheid te stoppen.  
 
Er is ook al een gesprek geweest met het district (dat financieel ook een groot engagement 
heeft). 
Met de reuzenstoet gaat voor het eerst ‘Samen op straat’ de braderij organiseren.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 07 september 2016 om 19u30 

Plaats vergadering: Danny 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 12 oktober 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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Stefanie: het concept en de ingenomen openbare ruimte afpalen.  
Vorig jaar werd voor het eerst een externe partij (Zanzibar) geëngageerd om de dag beter in 
banen te leiden. De laatste editie ging niet alles vlot, bvb het was onduidelijk welke ambulante 
handelaars aanwezig waren of waar ze een plek hadden, de opruim verloopt zelfs met een 
waarborg nog niet vlot.  
 
Laagdrempelig, aantrekkingspool, weerspiegelt meer dan andere festivals de diversiteit in de 
stad. 
 
De rommelmarkt op Laar, Rataplanpodium zijn minder succesvol.  
Zelfkritieken: duurzaamheid is een beetje op de achtergrond geraakt.  
Externen die betaalbaar zijn, zijn een schaars goed, bvb vrijwilligers.  
We zijn blij met het succes van de 10de editie.  
De lessen : het onmisbare behouden maar in de toekomst iets kleinere editie. 
Duurzaamheid verder uitwerken. 
Volwaardige (externe?) coördinatie is noodzakelijk, tijdens het voorafgaand traject + op de dag 
zelf.  
Samenwerking met het district is / blijft essentieel. 
 

4. Cultuurprijzen Stef 

 
Uitreiking op zondag 27.11, namiddag (14u deuren, start 14u30).  
Reclame maken: de flyers zijn er, facebook, in de cultuurkrant, de cultuurhuizen aanspreken om 
ze de flyer ook in hun communicatie te verspreiden, Ben verspreidt dit naar jeugd, sport en 
senioren.  
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. 
Nominatieformulier op de site www.borgerhout.be te vinden of aan de juiste mensen gericht 
bezorgen. 
Nominaties tegen 15 oktober. 
Koen wil opnieuw zorgen voor de gouden beeldjes met naambordjes.  
De eerste nominaties zijn binnen.  
 
Afspraken omtrent zaalgebruik, catering, (muzikale omlijsting) te maken.  
We zullen vragen aan Rataplan tegen welke vergoeding ze drank en hapjes kunnen voorzien.  
Micro’s en projectie is aanwezig.  
 
Jury rond 1 november. De wijze van jureren is geregeld in het nieuwe reglement.  
Programmaboekje voorbereiden.  
 

5. Website cultuurraad Ben / Koen  

 
Website is bijgeschaafd naar de voorschriften van de stad.  
De facebook is vanaf nu voor publicatie vatbaar.  

6. Nieuws uit het district 

 
- Stephanie: Rataplan 

http://www.borgerhout.be/
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Vlaamse subsidies gestopt.  
Rataplan is een belangrijke schakel tussen heel veel lokale partners.  
 
District is bereid een financiële inspanning te leveren.  
Vraag aan de stad Antwerpen is gesteld.  
Nota opgesteld om de Borgerhoutse solidariteit zichtbaar te maken: samenwerking met De 
Roma, ’t Werkhuys, Zermatt.  
Op korte termijn ’17-’18 Rataplan boven water houden.  
Op lange termijn ’19-’20: bekijken hoe Rataplan deel kan uitmaken van het Borgerhoutse 
cultuurlandschap via een convenant met de vzw Lokaal Cultuurbeleid.  
Partner in cultuur, betrekt ook jongeren en kinderen.  
Partner in lokale verankering.  
 
District wil een transparant overleg met alle partijen omdat het totale budget voor cultuur 
uiteraard beperkt blijft.  
 
Er is heel veel bereidwilligheid aanwezig, bvb De Roma neemt de ticketingkosten op zich, andere 
partijen die wel structurele subsidies ontvangen worden vriendelijk gevraagd solidair te zijn.  
Benefietacties, crowdfunding?  
 
Dan is het aan de raad van bestuur van Rataplan om de leefbaarheid met het beschikbare 
budget te bekijken en een beslissing te nemen.  
 

- Ben: Borg vorig weekend geopend, ook dit weekend nog. Het doel van de organisatie is 
nogal ‘high end’, het is blijkbaar niet (meer) de bedoeling Borgerhout te tonen of te 
betrekken, het doelpubliek is duidelijk bovenlokaal.  

 
- Ben : 10 november, 19u start, voordracht door Pieter Serrien in OLV Ter Sneeuw op het 

Laar. Zaterdag artikel in de krant: getuigenis omtrent de bom.  
 

7. Varia en to do 

 
- 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 
 

- Hulnara: think pink gezondheidsdag, o.a. met een podium met optredens, iedereen 
uitgenodigd op 24-25/09 

 
- Godelieve en Hulnara: kunnen we nog meedoen aan ‘De week van de smaak’. Planning 

wordt definitief eind september.  
 

- Koen: de reuzenkoekjes komen er aan.  
 

- Stef: 23 september 18-22u, opening tentoonstellingsruimte in ‘t Werkhuys 
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A/ To Do:  
 
Planning: cultuurraad leden activeren / afhaken, waar naar toe? 
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 
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.  

Advies Millistraat  26.04.2016 Ok 

Advies Jan Borluutplein en ’s 

Herenstraat 

  Ok, zie hoger 

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 12 oktober 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 november 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


