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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Stef, Geert, Inne, Myriam. 
Verontschuldigd: Astrid, Michael, Karen, Mai, Stephanie, Danny,  
Afwezig (= pralines) Thierry, Ruth, Mady, Koen, Hulnara 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

Wegens met te weinig zijn we niet in staat om de 2 verslagen goed- of af te keuren. 
Opmerking enkel het laatste verslag meesturen. 
Lidmaatschap FMV : dit is een aanwinst maar in welke categorie onder te brengen 
voorstel : professioneel  wordt digitaal beslist 
Presentatie Johan en Stefan worden meegestuurd. 
 

2. Adviezen  

 Glasraam wordt digitaal gestemd 

 Lichtplan wordt opgesteld en digitaal gestemd voor alg. verg. 

 Lt. Naeyerplein wordt  opgesteld en digitaal gestemd voor alg. verg.  

3. Overlopen Alg. Vergadering 

 

19.00 – 19.30 uur Ontvangst met koffie/thee en koekjes 

19.30 – 20.00 uur 1. verwelkoming door voorzitter 

      2. goedkeuring verslag 

      3. adviezen*  door Geert 

      4. oproep cultuurprijzen  door Geert 

      5. oproep bestuursverkiezingen  door Geert 

      6. korenevenement door Geert  

      7. varia : nieuws uit het district  Inne 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 16 november 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 3 februari 2016 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 25 november 2015 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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20.00 – 20.15 uur Pauze Noches Stef/Geert  lobbyen voor vergaderruimte bij leden 

20.15 – 21.15 uur 8. Gesprekstafels 7 

tafel  1 zaalzoeker Voordrachtszaal 

            tafel 2 bespreking enquête verenigingstoelage  Stef  Pol Mara + bundeltjes meegeven 

tafel 3 herprofilering cultuurraad ontvangstzaal  Koen 

Plenaire slot met conclusies 

21.15 – 22.00 uur Gezellig napraten met hapje en drankje 

Voorzien : Naambordjes en nummering tafels bij ontvangst  Mai en Geert 

4. Overlopen enquête  

Hoeveel verenigingen hebben het aangevraagd? Nog steeds geen antwoord van Mai op de 

mail van Stef. 

Advies/conclusies: 

- zeker hulp nodig in de vorm van infosessies 

- specifiek districtsthema’s :‘diversiteit”, “kansarmoede”, “milieu” kan er worden 

opgenomen dat indien men belangeloos mee werkt aan districtsactiviteiten omtrent deze 

thema’s dit toch kan ingegeven worden? voor wat hoort wat principe? 

- zelfde golflengte over alle departementen is nodig  

- lidmaatschap aantonen cultuurraad ? 

- afhandeling is wel nodig stap per stap bedankt, dossier volledig, nagezien, college,   

  goedgekeurd overgemaakt aan financiën, bankrekening afgesloten 

- detail afrekening blijkt nodig 

- detail punten blijkt nodig 

- vorming niet gelijkvormig voor iedereen sport en jeugd heeft meer voordelen  

- gelijktijdige afhandeling is noodzakelijk  

- aantal leden blijft moeilijk 

We gaan naar een twee-delig  advies na het horen van de alg. verg. : afwerking en het 

reglement 

 

5. Overlopen profilering 

Bij afwezigheid van Koen verdaagd en kijken uit naar de voorstelling op de alg. verg. 

6. Districtsactiviteiten 

Kunstendag voor Kinderen succes 

Theaterfestival 29/11 slotvoorstelling 4x spelen vroege avond 

Cultuursalon 6de kantoor IMS 29/11  

Culinair erfgoed 17/12 Werkhuys 50 tal personen  

23/1 Nieuwjaarsdrink van het recept met Zanzibar, recyclage workshop,  
 

7. Varia 

13/12 BOHO Kerstmarkt + sluitingsfeest districtshuis 

Jelle Kint winnaar Reuzenstoet als 50 jaar immigratie 5/6 maart onthulling  

Park Spoor Oost ideeen avond 19/11 Zermatt 

Slotfeest theaterfestival ; 

Op locatie: in het districtshuis van Borgerhout - reserveren hoeft niet 29/11 om 14/15/16.30/17.30 
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A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen: 8/12 wellicht bij heemkundige kring lokaal 
- denkoefening profilering: Koen en mee-denkers 
 
B/ Hangende punten: 
- Website link en leden AV : Mai 
- contact ’t Werkhuys: cultuurdienst/ -antenne 
 
C/ Adviezen  
 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

Glasraam (kerst)  22/11/2015 21/12/2015 (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 

2016 

Advisering werken openbare 

ruimte 

04/06/2015 24/07/2015 Gevolgd, advies 

Moorkensplein: advies 

voor eind okt 2015 

Later ook =  

Luitenant Naeyaertplein  

Jan Borluutstraat  

Florastraat 

Advies Vinçotteplein 03/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later 

bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies heraanleg Engelselei 27/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later 

bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies actieplan 2016 07/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later 

bezorgd door 

districtssecretaris 

 

Advies lichtplan districtshuis 22/11/2015 21/12/2015 Gevolgd en doorgestuurd 

naar Stad. 

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 3 februari 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 25 november 2015 om 19u30. 
 

 

uw secretaris ad interim, 
Geert 
 


