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VERSLAG 
 
Aanwezigen: zie aftekenblad. 

1. Verwelkoming 

De voorzitter Geert verwelkomt iedereen en dankt de mensen van Theatergarage voor de 
gastvrijheid. 
Danny kon op het laatste moment niet aanwezig zijn daarom zal Godelieve met hulp van Michael 
het verslag maken. 

2. Voorstelling Theatergarage 

Koen en Steven geven een overzicht hoe het begon en de planning er uit ziet voor de volgende 
jaren.  
De werving van het pand kon dank zij een aanwerving van coöperanten die elk door een 
financiële inbreng ook mede eigenaar worden. Er is nog steeds vraag naar nieuwe coöperanten 
want de totale som is nog niet gehaald. 
Theatergarage richt zich zowel naar de buurt als naar de scholen in de omgeving. Zij willen 
zowel een cultureel als sociaal programma brengen. Zij hebben reeds verschillende activiteiten  
georganiseerd waarbij de zaal uitverkocht was. De zaal kan ook gehuurd worden voor privé of 
verenigingen feesten. 
 

3. Goedkeuring verslagen 
De verslagen worden goedgekeurd. 
Er is wel een opmerking bij de digitale algemeen vergadering: het is moeilijk om voor iemand te 
stemmen als men persoon niet kent.  
Het antwoord daarop was: de vraagstellers kennen de context van de kandidaten goed. In de 
toekomst is een verduidelijking of toelichting inderdaad aangewezen.  
 

4. Ontslagen, vervanging en voorstelling nieuwe leden. 

De vereniging 30-40 neemt ontslag uit de cultuurraad omdat zij menen toch geen aanspraak te 
kunnen maken op verenigingstoelage. Hoewel het al dan niet aanvragen van 
verenigingstolegage en lid zijn van de cultuurraad niet moet samen gaan handhaven zij hun 
ontslag. Okra O.L. Vrouw ter Sneeuw neemt ontslag omdat zij niet over een computer 
beschikken en vinden dat zij dan achtergesteld worden.  
Koen Huybrechts voor Boelaerbuurt wordt vervangen door Koen Bellens en Koen Huybrechts 
vertegenwoordigt nu VZW De Reuzen.  
Er is één aanvraag voor een nieuw lid: Theatergarage. Zij hebben bij het begin van de avond 
zich al uitvoerig voorgesteld en zal vertegenwoordigd worden door …….? 
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De kandidatuur wordt met een applaus aanvaard. 
 .  

5. Voorstelling Wintervuur. 

Dré Demet stelt het concept voor. 
Het evenement gaat door op Par Spoor Oost van 28/12/2017 tot 6/1/2018. 
De aftrap wordt gegeven door de vier Reuskens die elk vanuit een andere locatie een fakkeltocht 
maken naar Park Spoor Oost voor het openingsfeest. Er is een breed aanbod aan activiteiten 
van muziek, circus en theater. Er zal ook een Burning Dragons zijn. Het volledige programma is 
vanaf 30 november beschikbaar en tickets in voorverkoop vanaf 2 december 2017. 
Het slot is de nieuwjaarsreceptie van het district op zaterdag 6 januari 2018. 
 
De pauze wordt opgeluisterd door een muzikaal intermezzo door iemand van Theatergarage. 
 

6. Vorming oppepper: Alternatieve aandachttrekkers. 

Gastspreker is journalist Hans Put. Aan de hand van een aantal voorbeelden geeft hij ideeën en 
tips om onze activiteiten naar een breder publiek kenbaar te maken. Dit was een korte 
voorstelling maar hij geeft ook workshops. Vorming Plus heeft het aanbod Oppepper, speciaal 
voor verenigingen. 
Kostprijs is € 65 per vorming en deze kost kan je recupereren via de verenigingstoelage. 
Meer informatie en volledig aanbod op “www.oppepper.be”  
 

7. Kringgesprekken 

Door tijdsgebrek wordt het kringgesprek i.v.m. de evaluatie Reuzenstoet en septemberfeesten 
uitgesteld en wordt er enkel over de netwerkdag gesproken. 
De netwerkdag gaat door in het vernieuwde districtshuis op zaterdag 17 maart 2018. 
Michael geeft een kort overzicht over het doel en mogelijk verloop. Er worden standjes voorzien 
waar de verenigingen zich kunnen voorstellen. Er zijn ook workshops al dan niet met inschrijving 
en stadsmakers komen ook. Het is de bedoeling zo veel mogelijk bezoekers aantrekken en naar 
hun mening vragen. Daarna komt de vraagronde op gang. Waarom zou je deelnemen? Onze 
vereniging meer kenbaar maken en nieuwe leden aantrekken. In de werkgroep te voorbereiding 
van de netwerkdag zitten Hulnara en Michael.  
 
 

8. Nieuws uit het district. 

- Week van de senior: van 17/11/2017 tot 24/11/2017. Met o.m. de expo van de 
kunstworkshops 55+, galeriebezoek, workshop beeldhouwen en het slotfeest op 24/11. 

- Week ven de smaak van 16/11/2017 tot 25/11/2017. Een tiendaagse vol met een variatie 
aan activiteiten, waarvan de meest met inschrijving.  

- Wassalon: een week lang komt tekenaar theatermaker Tom Clement portretten van de 
bezoekers maken. Van 27/11 tot 1/12/2017 zal hij post vatten in het wassalon Insal op de 
Gitschotellei 306 in Borgerhout. 

- Wintervuur van 28/12/2017 tot 6/1/2018 met fakkeltocht op 28/12 vanaf 17.00u en 
Nieuwjaarsdrink op 6/1/2018 van 17.00 tot 20.00 u. in Park Spoor Oost.  
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9. Varia 
Als enige variapunt is een proeverij. In het kader van de week van de smaak krijgen wij een saus 
geserveerd en aan ons om de ingrediënten te vinden.  
 
 
 
Belangrijk om te vermelden:  
 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 13 december 2017 om 19u30. (reserve) 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 mei 2018 om 19u30  

 

 
 
uw verslaggeefster, 
Godelieve, 


