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VERSLAG 
 
Aanwezigen: zie aftekenblad. 

1. Verwelkoming 

 
Geert kijkt terug op het voorbije netwerkevent. We nodigen iedereen uit om volgende keer (en 
die volgende keer zal er komen) deel te nemen. Aanwezigheid telt mee in de 
verenigingssubsidies.  
Jan De Scheerder wil nog eens aandacht vragen voor de postbezorging.  
Karen Scheers (moving emotions) heeft geen uitnodiging gekregen.  
 

2. Goedkeuring verslagen 

 
Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 

3. Lidmaatschap: wijzigingen, mededelingen, aanvaardingen 

 
Club 30-40 (voordrachtclub met leden geboren in jaren ‘30 en ‘40) neemt ontslag. 
  

4. Adviezen 

 

• Opvolging Kerstglasraam:  
Dit glasraam wordt opgenomen in de kunstcollectie van het district. Onderzoek loopt naar de 
mogelijke restauraties. Het is een gift van glazenier Michiels in het thema Kerstmis met de 
boodschap ‘Vrede aan u allen’.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Algemene vergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 23 mei 2018 om 20u00 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 

Woensdag 13 juni 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering - reserve) 
Woensdag 5 september 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 14 november 2018 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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• Poort van Gitschotelhof: 
Dezelfde dag van de opening van het districtshuis werd de poort van Gitschotelhof afgebroken. 
Het is een werk gemaakt door Albert Poels. De cultuurraad bezorgde een spoedadvies aan het 
district. De reactie van schepen Duchateau (OCMW-voorzitter Antwerpen) dd 02.02.2018 was 
als volgt:  
Ik begrijp volledig uw bezorgdheid over dit cultuur-historisch erfstuk. 

Zoals het Zorgbedrijf reeds aangaf was de constructie in slechte staat en stevig verankerd in het af te 

breken gedeelte. 

Maar ik kan u melden dat het werk van Albert Poels bewaard is gebleven.  Het bevindt zich wel in een 

zorgwekkende staat, maar als voorzitter van het Zorgbedrijf neem ik zeker het engagement om een poging 

te doen om het werk opnieuw te integreren in de nieuwbouw die in 2018 zal worden opgetrokken. 

 

5. Memorandum goedkeuren 

 
Het bestuur maakte een memorandum op om – mits akkoord van de AV – aan alle politieke 
partijen van ons district te bezorgen.  
Zo maken we onze speerpunten bekend en rekenen we er op dat ze (deels) opgenomen worden 
in de partijprogramma’s en het bestuursakkoord van het toekomstige bestuur.  

• Ruimte voor verenigingen, cultuurcreatie en toonmogelijkheden:  

• Ruimte voor vernieuwing:  

• Ruimte voor communicatie: 

• Openbare ruimte voor kunst: 

• Ruimte voor erfgoed 

• Ruimte voor samenwerking en diversiteit: 
 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
In verband hiermee:  

- Ruimte voor lokale kunstenaars: ’t Werkhuys investeerde en realiseerde mooie extra 
ruimtes.  

- Kan de tentoonstellingsruimte in het Vredegerecht opnieuw in gebruik genomen worden 
aangezien de bib en het vredegerecht dit gebouw hebben verlaten? De 
Reuzententoonstelling start op 8 september 2018 (loopt 7 weken) en is een mooie 
testcase. Het is onduidelijk welke plannen AgVespa heeft met het gebouw.  

 

6. Oprichting erfgoedwerkgroep 

 
We willen iedereen met interesse en / of ervaring in materieel en immaterieel erfgoed 
samenbrengen om een verzamelgroep op te richten die op eigen initiatief of op vraag (van de 
CR, van het district) advies uitbrengt omtrent het erfgoed van of binnen ons district. Zowel leden 
van als van buiten de cultuurraad.  
 
Onderwerpen:  

- Bvb de mariabeeldjes, de poort van Gitschotelhof, de Reuzekens, Pol Mara, Albert Poels, 
Willem Geefs, Vinçotte, … 

- Bouwkundig erfgoed (onroerend erfgoed) 
- Inventaris van de kunstcollectie van het District.  
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7. Nieuws van de leden 

 
Scheepsmodelclub Antwerpen (bouwen historisch verantwoorde scheepsmodellen) stellen 
tentoon op 27-28.10 in de Scheepvaartschool op Linkeroever.  
 

8. Nieuws uit het district 

 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)  
Wetgeving privacy en de impact op je vereniging, in orde te brengen tegen 25 mei 2018. 
You tube filmpje: ik beslis : https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8  
 
In bijlage een voorbeeld van de Privacyverklaring (met dank aan de Heemkundige Kring).  
In bijlage een voorbeeld van nieuwsbrief van het district.  
In bijlage enkele tips hoe om te gaan met je gegevensdatabank. 
 
Ga verstandig om met de huidige hete soep… 
 
Kan een particulier de mail versturen ipv de vereniging?  
Steeds vermelding in de algemene voorwaarden.  
 
Wat met de situatie waarbij je ifv de verenigingssubsidie het district op de hoogte moet brengen 
van een activiteit? Deze persoon (het district) heeft geen toestemming gegeven om hen te 
mailen.  
 
Wat met het jaarlijkse opvragen van leden met een sociaal tarief door het district? Het district 
vraagt het aantal op, geen namen, dit is een verklaring op eer. 
 
Projecttoelage:  deadline indienen 1 juni (voor projecten vanaf 2 juni)  

volgende deadline 1 oktober (voor projecten vanaf 2 oktober) 
 
Vrijteijdsloket:   elke eerste maandag van de maand (4/6, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12), een 
samenwerking van Samenlevingsopbouw en het district, te vinden bij buurtwerk Borgerbaan, kort 
bij IMS.  
 
Ramadammarkt  Radammakrt 2 juni op t Laar 14-19u.  
+ Expo:   foto-expo Nomade van de Ramadhan, nog tot 15 juni op het laar. 
 
Bib:  19 juni Nieuwe bib op het Moorkensplein nr 19 

Echte openingsfeest Bib Vrede op het Moorkensplein 19 september 
 
Borgerrio   23 juni, parade!  
Wat niet kan doorgaan op het Moorkensplein vanwege de werken, verhuist naar t Laar.  
Sensibiliseren omtrent afval.  
 
Festival Flandrien  7 en 8 juni in Boelaarpark 

8 juni  wielerkoers, Vlaanderen Feest 
 
ATV-vertelling  met Thomas Smith, 27 augustus, op Spoor Oost 
 
Reuzenstoet   22 september   

https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8
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Maak je eigen reus, onderstel te lenen of te koop, werkruimte in de Kievitskerk.  
Reuzenexpo. 
Bekendheid van de reuzen in groot Antwerpen: reuzenstoet + maak je eigen reus.  
Vrijwilligers welkom voor de Reuzenstoet.  
 
Vergaderdata najaar 2018:  
10/10 BV 
07/11 BV 
14/11 AV 
Jury cultuurprijzen 
25/11 cultuurprijzen (?) 
12/12 BV (reserve) 
 

9. Gastspreekster Sofie van Ussel van Unizo Provincie Antwerpen over de plannen 
met de Sint-Janskerk (Peperbus), mogelijkheid om vragen te stellen 

 
Mevr. Van Ussel is directeur Unizo provincie Antwerpen, vereniging met 53 regionale kantoren, 
390 bestuurders. 
Unizo behartigt de belangen van lokale ondernemers: versterkt ondernemers in alle vormen en 
maten + sectororganisaties.  
Waardengedreven: duurzaam, innovatief, samenwerkend, klantgedreven (blik op de toekomst), 
ondernemend.  
 
2018 werkt Unizo Antwerpen rond ‘zorg, circulaire economie, mobiliteit, energie, nieuwe 
organisatievormen en nieuw leiderschap’.  
Starter van het jaar : Redopaper, een bedrijf uit de circulaire economie uit Borgerhout.  
 
Unizo was sinds januari 2017 op zoek naar een nieuwe locatie: 

- Leven in een tijdperk van verandering en een verandering van tijdperk 
- Ingrijpende transformaties  
- Overstap van traditioneel bedrijfsmodel naar innovatief model 
- Proactief de toekomst vorm geven 

o Inspansie: veel ruimte creëren om te ondernemen op een beperkte plaats 
(leegstand tegengaan) 

o Introspectrum: ruimte met aandacht voor de mentale controlekamer (het nieuwe 
werken, focus op het werk)  

o Co-cité: zorgen voor sociale en lokale inclusie (bvb. doelgroepen die moeilijk 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt) 

o Urbi & Urbis: een levend labo voor ondernemerschap in Vlaanderen  
o City of Senses: bijdragen aan de digitale ontsluiting van de stad (contact tussen 

mensen en nieuwe technologiën) 
o Rurbanisatie: bijdrage aan dorpse gezelligheid in de metropool  

 
Hoe kunnen we herbestemmen, hoe kan de peperbus dé locatie zijn voor de koplopers van de 
creatieve broedplaats voor de nieuwe econnomie, rekening houdende met een evenwichtige 
verbinding met de buurt? 
 
Het is een complex traject:  

- Ervaringsgericht leren en opbouwen van inzichten 
- Oplossingen voor interafhankelijkheden 
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- Verbreding van beleving 
- Bouwen van besluitvormingscapaciteit 

 
Sinds 21.02.2018 lopen de 6 maanden onderzoeksfase, Unizo in samenwerkings met PMV 
(Participatie Maatschappij Vlaanderen, Vlaamse Erfgoedkluis).  
D.m.v. een architectenwedstrijd is men op zoek naar concepten, naar een ontwerper, niet naar 
een definitief ontwerp, met de vraag om de kostenraming van de restauratie af te toetsen.  
 
7 juni meer nieuws.  
 
Ook de buitenzijde behoort tot het programma.  
Is de kerk wel groot genoeg?  
Aanpassingen aan historische elementen (ruim te interpreteren, bvb de lengte-as van het 
gebouw) dienen gemotiveerd te worden in elk ontwerp-traject.  
 
Meer info? Contacteer  
Sofie.vanussel@unizo.be  
Ellen.leyder@unizo.be 
 
Evenementen organiseren in de kerk?  
Activiteiten tot eind augustus = Leen Ooms contacteren.  
Na augustus = Unizo contacteren.  
 

10. Varia en to do 

 
Zie hoger nieuws.  
 
A/ To Do:  
Memorandum bezorgen.  
Vraag het aan:  
 
B/ Hangende punten: 
Belangrijk om te vermelden:  

- dat aanwezig zijn op de AV een element in de beoordeling is bij de toekenning van een 
verenigingstoelage (is geld waard); 

- dat iedereen welkom is, ook als je geen lid van de CR bent. Iedereen wordt uitgenodigd 
om zijn mening te zeggen, voorstel te verkondigen, ook al ben je geen lid.  

 

11. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 13 juni 2018 om 19u30 (reserve) 

Woensdag 5 september 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 14 november 2018 om 19u30  
 
 
uw secretaris, 
Danny 


