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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Geen opmerkingen.  
Toevoeging: CR zal een mail sturen naar het district ivm opvolging van het dossier van de Sint-
Janskerk.  

2. Evaluatie algemene vergadering 

 
Geen opmerkingen.  
 

3. Netwerk / cultuurevent : update 

 
Ontmoetingsdag cultuur 17-03-2018. 
Alle handen uitgenodigd om vrijdag 16-03 (namiddag?) en de dag zelf tussen 12u en 13u30 op te 
bouwen (met medewerkers van de CR).  
 
1/ Verwelkoming 13u30 tot 14u10: (met medewerkers van de CR) 

- Locatie van de bezoeker prikken op een kaart  
- Talent cv toelichten (wordt naderhand ook verspreid naar alle deelnemers) 
- Naamkaartje, stickers, post-its, vriendenboekje (spreek 3 andere mensen aan en 

noteer de elementen die je wil onthouden van deze dag) 
- Inschrijven voor open themagesprek 
- Evaluatieformulier 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 24 januari 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 07 maart 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 23 mei 2018 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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2/ Infomarkt 13u30 to 16u30. 
Max 10 standjes 

- Cultuurraad en cultuurantenne samen: alle bezoekers vragen in welke werkgroep ze 
willen participeren + reclame voor cultuurprijzen (Koen frist de vorige ‘flyer’ op, wordt 
eenvoudig geprint) 

- Stadsmakers (aanbod) 
- Internationaal Comité vzw (Hulnara) 
- Samenlevingsopbouw  
- Federatie Marokkaanse verenigingen (Hanne zal achterban aanspreken)  
- Servicepunt vrijwilligers (alle info omtrent motiveren, betalen, wetgeving, …) 
- ’t werkhuys (aanbod en verhuur van ruimtes) 
- Theatergarage (voorbeeld van cultuur die van onderuit groeit) 
- Zaalzoeker  
- Fameus (amateurkunsten, info omtrent subsidies etc) 

 
3/ Bevragingstentoonstelling 13u30 – 14u40 (expo-panelen waar de bezoekers hun gedachten / 
mening / opmerkingen / suggesties kunnen toevoegen) thema’s = open themagesprekken.  

- Diversiteit  
- Kunst 
- Festiviteiten 
- Samenwerking 
- Vrijwilligers : makkelijk om vrijwilligers te vinden – meer / andere vrijwilligers vinden dan je 

huidige medewerkers – ik wil zelf ‘vrijwilligen’. 
- Wat wil je nog graag kwijt 

Het is uiteraard de bedoeling de info mee te nemen en er mee aan de slag te gaan binnen de CR 
BV.  
 
4/ Kennismaking (in spelvorm, in de ontvangstzaal) 14u10 – 14u30 
 
5/ Open themagesprekken 14u45 – 15u30 
Thema’s van de bevragingstentoonstelling dieper uitspitten. 
Experten per thema uitnodigen: 1 moderator + 1 verslagmaker.  
Op het einde een moment inplannen om ieder zijn evaluatieformulier te laten invullen.  
 
6/ Receptie 15u30 – 16u30 (met medewerkers van de CR) 
 
Afbraak 16u30 – 18u (met medewerkers van de CR) 
 
Nazorg 
Talentcv’s bezorgen. 
Verslag van de open themagesprekken bezorgen. 
Inhoud open themagesprekken opvolgen.  
 

4. Cultuurprijzen: update / reglement 

 
Het betreft de vierde edite … van 01 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 
 
Aanpassingen: 
Geldbedragen per categorie schrappen -> ‘wordt verdeeld over de vermelde categoriën’. 
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5de reus Kapertein als publieksprijs aanvullen.  
Toevoeging na BV: nog concreet uit te werken: stem van het publiek, bvb aan de hand van een 
shortlist. 
 
Winnaars van de vorige editie maakten tot nu toe deel uit van de jury -> worden uitgenodigd om 
deel uit te maken van de jury.  
 
Toevoeging na BV: een nominatie bevat idealiter een verantwoording, maar hoeft geen categorie 
te bepalen. De jury bepaalt de categorie.  
 

5. Nieuws uit het district 

 
. Erfgoed : krijtlijnen uitschrijven tegen april – mei. 
 
. Week van de amateurkunsten : 28 april– 07 mei. 

- ondersteuning  
- toiletpoëzie-wedstrijd in februari – maart : jury van Borgerhoutse woordkunstenaars  
- de winnaars worden uitgenodigd voor een workshop creatief poëzieschrijven, mogelijk 

wordt een gedicht ‘vereeuwigd’ in de nieuwe bib. 
 
. 22 april : Erfgoeddag: thema ‘kiezen’ : 125jaar geleden vielen de eerste slachtoffers voor 
het algemeen stemrecht.  
Uitermate boeiend gebracht door de heemkundige kring in samenwerking met het district mede 
aan de hand van een rollenspel, … .  
 

6. Varia en to do 

 
Gitschotelhof: advies van Geert wordt goedgekeurd door de CR BV.  

- Poort:  
N.a.v. het advies nam het district contact op met de directie van het zorgbedrijf.  
De stenen van de poort zouden ‘gevrijwaard’ zijn, maar het wordt een puzzelboek.  
Geert nam met alle niveaus contact op met de vraag dit ter harte te nemen.  

- De eerste steen: is gevraagd deze te bewaren.  
- N.a.v. dit voorval opperen we een erfgoedraad te installeren.  

 
Wat met de kunst van het districtshuis, de collectie van Borgerhout? Er wordt een werkgroep 
opgestart (samenwerking tussen district en externen) hoe hier mee om te gaan, het 
kerstglasraam wordt mee in deze collectie van Borgerhout opgenomen en wordt dus mee 
behandeld.  
In eerste instantie moet een lijst opgemaakt worden van de collectie van het district. 
 
Koen:  
De reuzenstoet wordt het uithangbord in de stadscommunicatie voor het district dit jaar.  
Voor de stoet anno 2018 zullen we van elk district een reus uitnodigen.  
 
Mai: 
01 februari, 15-18u en 19-21u  infosessie en indiendag van verenigingstoelagen, kom 
langs in het districtshuis als je vragen hebt of hulp wenst.  
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Ben: 
Wintervuur was een mooi Borgerhouts verhaal.  
Wat met de draak, waar behouden, wat met de veiligheid?  
 
To do:  
Cultuurprijzen: datum bepalen.  
 

7. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 07 maart 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 mei 2018 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


