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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Godelieve vraagt zicht luidop af of: 

- de activiteit ook iets met een reuzenrad voor kinderen mag zijn (ja); 
- wafeltjes bakken in het nieuwe districtshuis wel toegelaten is (ja). 

Verder geen opmerkingen.  

2. Resultaat digitale alg. vergadering: succes, uitslag 

 
Astrid heeft het verslag van de AV nodig uiterlijk 8/10.  
 
2 antwoorden per brief: 

- Één te laat;  
- Één om aan te kondigen dat de persoon in kwestie de AV wil verlaten, met name dat 

deze niet langer als vertegenwoordiger van diens vereniging zal optreden, er wordt 
gezocht naar een vervang(st)er. 

 
Resultaten positief / duidelijk.  
Specifiek vraag 12: suggesties voor toekomstige digitale AV: 

- Goed idee om dit systeem voor goedkeuring van formaliteiten in de toekomst nog te 
gebruiken.  

- Het is niet de bedoeling dat de digitale versie de levende AV vervangt.  
- Meer toelichting over de verkiesbare personen aub.  

 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 04 oktober 2017 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 15 november 2017 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 22 november 2017 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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3. Advisering actieplan 2018 + goedkeuring advies 

 
Positief advies opmaken en bezorgen aan Astrid tegen 06/10.  
 

4. Voorlopig resultaat bevraging Godelieve? Succes? 

 
Om de afwezigen ook te horen hoe de AV interessanter gemaakt kan worden, heeft Godelieve 
diegene gecontacteerd die  
29 mails + 2 brieven verstuurd.  
Vergissing Sering is rechtgezet.  
Vlaamse Kring Volksontwikkeling Borgerhout heeft gevraagd per brief gecontacteerd te worden.  
Vereniging 30+40 (telefonisch): de vereniging meent dat ze geen aanspraak maakt op een 
verenigingstoelage en denkt er dus over om ook niet langer lid uit te maken van de CR. Het ene 
sluit het andere niet uit.  
Okra OLV Ter Sneeuw: vertegenwoordiger neemt ontslag, mogelijk komt er nog vervanging.  
Nog tijd tot 31 oktober, na 15 oktober zal Godelieve herinneren.  
 

5. Opvolging werkgroep cultuurevent 

 
Locatie:  districtshuis is goedgekeurd.  
Ideetjes:  Ben ging naar een netwerkmoment van Stadsmakers in ’t Werkhuys, Hulnara ging 
naar het netwerkmoment in district Antwerpen.  
21 oktober (11-16u) kunnen we ook nog eens in Deurne gaan spieken.  
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/nieuws/van-gedachten-wisselen-over-cultuur-
in-deurne 

Volgende keer op AV bespreken.  
 

6. Voorbereiding AV 22/11  

 
In de theatergarage, rondleiding.  
Formeel  

- Verslag van vorige en van digitale AV goedkeuren 
- Lidmaatschap 
- Voorstelling Wintervuur.  

Pauze met opluistering.  
Tafelgesprek :  

- Netwerkdag (Hulnara + Michael) flyer 

- Oppepper van Vorming Plus 

- Evaluatie reuzenstoet en septemberactiviteiten (Koen + )  
Interactie met Week van De Smaak (zorgt misschien voor een hapje?).  
 

7. Nieuws uit het district 

 

- nog tot 06/10  Campagne rond verkeersveiligheid in het district. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/nieuws/van-gedachten-wisselen-over-cultuur-in-deurne
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/nieuws/van-gedachten-wisselen-over-cultuur-in-deurne
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- 16-26 november  Week van de Smaak 

- 19 november  Kunstendag voor kinderen in Rataplan en Open School.  

- 27 november tot 1 december   Wassalon: Tom Clement schildert een week lang in 
een wassalon Insal, tentoonstelling op 1 december. 

- Heraanleg Drakenhoflaan Boekenberglei Gitschotellei: advies 2015 opnieuw opnemen 
(mail Geert 04/10).  

- 31 oktober  Griezelfeest in de Roma georganiseerd door de jeugddienst. 
 
Goedgekeurde projecttoelagen die zichtbaar zijn in deze periode:  

- Sering ism De Nomaad  Alles koek en ei: 13 + 21 okt (20u) & 15 +22 okt (15u) 

- Madame Fortuna  ontmoetingsdag tussen vluchtelingen 22 okt (15-20u) 

- Senioren en Kunst  Aquarel en zijdeschilderen, borduren met Afgaanse 
vrouwen, expo in de week van de senior.  

 

8. Varia en to do 

 
Koen zal voor een nieuwe afvaardiging van Boelaerbuurt zorgen (Koen Bellens). 
Koen zal voor een afvaardiging van de Theatergarage zorgen.   
 
Hanne    
FMV geeft binnenkort een cursus Marokkaanse geschiedenis (2 dagen: één dag historisch, één 
dag eerder hedendaags met impact op de huidige gemeenschap). 
Later volgt nog cursus Islam.  
Later volgt uitstap naar expo in Brussel.   
Komt er een toelichting omtrent het nieuwe reglement verenigingstoelagen? Ben neemt dat op.  
 
15 oktober  dankmoment Red Star Line, inschrijven voor 17 oktober. Je zou een mail / 
brief ontvangen moeten hebben. Contacteer anders even Mai of Ben.  
 
AG Vespa gaat op zoek naar een andere bestemming voor de Peperbus.  
Zaterdag 21 oktober 10u infomoment in Sint-Janskerk. 
Volgende BV op terug komen! 
http://www.agvespa.be/nieuws/stad-gaat-op-zoek-naar-nieuwe-bestemming-voor-sint-jan-evangelistkerk-

in-borgerhout  

 
To do:  
Cultuurprijzen: kleine wijziging aan reglement i.v.m. samenstelling jury en eventuele 
publieksstemming.  
 
Michael:  

- Stand van zaken nutskasten (ooit een project van Johan Van Eester) 

- Schilderwerken Reuzepoort.  
 
Geert:  
Is er al een visienota Bibliotheek 2.0. Ja, bib komt naar administratief centrum.  
Wat met het gebouw van het Vredegerecht? Is eigendom van justitie, daar stopt het dus.  
 

http://www.agvespa.be/nieuws/stad-gaat-op-zoek-naar-nieuwe-bestemming-voor-sint-jan-evangelistkerk-in-borgerhout
http://www.agvespa.be/nieuws/stad-gaat-op-zoek-naar-nieuwe-bestemming-voor-sint-jan-evangelistkerk-in-borgerhout
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9. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 15 november 2017 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 22 november 2017 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


