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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Koning Paolaprijs voor Hulnara en familieclub Magnifiek. Proficiat ! Iedereen verspreidt het mooie 
woord en zorgt voor nog extra persaandacht binnen en buiten Borgerhout.  
Goedgekeurd mits :  

- Antwoord advies praalwagen is al bekomen. 
- De wervingsactie voor de theatergarage loopt goed.  
- Jochen Perck is bevestigd als jurylid voor projecttoelagen.  

 

2. Vzw LCB: derde kandidaat, voordracht ondervoorzitter 

 
Hanne Buys treedt op als vertegenwoordiging van Federatie Marokkaanse Verenigingen.  
Zij is reeds lid van de Cultuurraad.  
Ze wil zich nu kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. We nodigen ze uit om vanaf nu de 
bestuursvergaderingen al mee te volgen. De officiële verkiezing van een kandidate moet 
gebeuren op een AV, dus voorlopig kan Hanne de BV volgen zonder stemrecht. De kandidate 
kan vervolgens verkozen worden met de AV in september  
 
To do:  

- kandidaten ronselen voor LCB via cultuurkrant; 
- alle niet-politiek benoemde leden aanschrijven om na te vragen of ze kandidaat 

ondervoorzitter zijn. (Annick Roma, Stefan Roma, Hulnara, Koen, Michael, Mohamed, 
Geert) 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 07 juni 2017 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 6 september 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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Digitale AV in september, stemming tussen 18 en 24/09, op 2 oktober resultaat doorgeven naar 
Astrid en Inge.  
Agenda:  
1/ Kandidatuur Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV) voor RVB CR 
2/ Afvaardiging naar vzw LCB : FMV Mohamed Chakkar / Hanne Buys 
3/ Voordracht voor ondervoorzitter vzw LCB uit de kandidaten (*)  
4/ bevestiging kandidatuur Jean Moerenhout voor de jury projecttoelagen.  
 
(*) mail Geert dd 15 juni 2017, voorlopig één kandidaat.  
 

3. Juryleden projecttoelages één kandidaat heeft zich gemeld voor de verenigingen 
Jean Moerenhout 

 
De kandidatuur wordt goed onthaald, dankjewel Jean! 
De verkiezing moet gebeuren op een AV, dat kan gebeuren met de digitale AV in september. 
Vanaf dan kan Jean deel uit maken van de jury projectsubsidies die begin oktober zal 
plaatsvinden.  
 

4. Bespreken kringgesprekken AV 

 
Godelieve  
Vraag: Hoe de algemeen vergadering verbeteren? 

- Moeten wij dit niet vragen aan de afwezigen, wij zijn gemotiveerd om naar de AV te 

komen. Misschien een schriftelijke rondvraag organiseren.  

Voorstel: Mai maakt een overzichtslijst met de weinig- / niet-aanwezigen, Godelieve zal 

hen telefonisch contacteren.  

- De meesten komen enkel voor de verenigingstoelage. Zij benaderen de AV vergadering 

negatief = noodzakelijk om toelage te krijgen. 

- Wij moeten dat meer positief benaderen. Wij moeten de meerwaarde van een 

lidmaatschap van de cultuurraad meer in de verf zetten.  

De AV kan een ontmoetingsmoment zijn van en voor de verenigingen, waar ze nieuws en 

ondersteuning kunnen uitwisselen en de mensen van andere verenigingen leren kennen. 

Daarom zou er een vast item op de vergadering kunnen zijn. Zoals de rondvraag nu is 

maar vooraf kenbaar maken dat dit het moment is voor de verenigingen om hun ei kwijt te 

geraken. Het is dan niet de bedoeling dat iedereen zijn programma voorstelt maar een 

speciale activiteit aankondigt of hulp van andere verenigingen vraagt. 

Dit kan nu ook gebeuren (varia), maar het principe is niet goed gekend.  

- Een AV die formeel is en met minder animatie is volgens iemand niet de reden van de 

beperkte aanwezigheid. Sommigen komen om het bestuur plezier te doen, een beetje als 

dank omdat zij veel van het district krijgen. Toch vinden de meeste een goede mix van 

informatie en animatie belangrijk. 

- Iemand vindt telkens een animatie in de zin van iemand die komt spreken over de stad 

een positieve stimulans. Zoals bijvoorbeeld de uitleg over de zaalzoeker of de 

gidsenwerking van de stad Antwerpen.  
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- Groepsgesprekken kunnen ook nuttig zijn maar dan liever vooraf de thema’s 

bekendmaken, op de agenda vermelden. 

- Iemand vroeg of wij meer kunnen samen komen, of dat dit niet bindend zou werken.  

- Wij zouden ook een bevraging kunnen doen, waarom de afwezigen weg blijven en welke 

thema’s zij graag zouden behandeld zien.  

surveymonkey ? 

- Er was ook een vraag naar meer betrokkenheid van de cultuurraad bij de werking van de 

verenigingen. Een mooi voorbeeld is: Borgerhouts talent. 

- Misschien moeten wij een cultuurraad met twee snelheden maken met actieve en 

passieve leden.  

- Er zou een website of facebook gemaakt kunnen worden waarop iedere vereniging zijn 

informatie kwijt kan. (Nvdr. Dit bestaat toch al maar is misschien te weinig bekend.) 

tijd voor actie!  

- Enerzijds kwam het voorstel om de leden de keuze te laten of zij alles digitaal per mail of 

afgedrukt willen ontvangen. Anderzijds was er iemand die alles digitaal wil en zij die niet 

mee kunnen op digitaal vlak moeten dan maar afhaken.  

steeds weerkerend punt: ieder lid kan dit aanduiden op zijn lidmaatschapsformulier, of 

een mailtje, telefoontje, briefje naar Mai volstaat! 

 

Michael: 

- Netwerk-event, meer elkaar leren kennen om eventueel samen te werken, bvb 
naamkaartjes zijn belangrijk.  

- Op AV ook anderen bevragen wanneer hulp of contact nodig is. Nood aan communicatie, 
digitaal of via andere media. Facebookgroep van de Cultuurraad hiervoor gebruiken. 
Koen zet een mini-campagne op om dit te activeren, we zullen ons best doen om het 
geheel actief te houden zodat het ook opvalt.  
Nota’s volgen nog?  

 
Ben: 
1/ Vaak vinden mensen niet meer de juiste informatie op het internet. Het ondersteuningsluik van 
Borgerhouts Talent is opgevat als een soort van leidraad waar allerlei informatie gebundeld staat. 
Vanuit Borgerhouts Talent wordt er doorverwezen naar interessante partners/ websites. 
Daarnaast wordt op regelmatige basis Borgerhouts Talent in de kijker geplaatst via een interview, 
filmpje,… 
De leden van de CR werd de vraag gesteld: 

- om de website eens rustig door te nemen, vooral dan ook het ondersteuningsluik en 
suggesties voor aanpassingen, extra’s door te geven.  

- Om de website mee te verspreiden. 
 
2/ Nood aan een verenigingen-/creatievelingen-databank.  
Nood aan forum om iedereen de mogelijkheid te bieden andere creatievelingen / verenigingen te 
vinden / uit te nodigen tot samenwerking. 
Nood aan een soort van verenigingendatabank (digitaal/ op papier) met een overzicht van alle 
Borgerhoutse verenigingen.  
Antwoord: 

- Enerzijds is het district aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om vanuit de 
verenigingendatabank een overzicht te trekken van alle Borgerhoutse verenigingen die 
dan digitaal kan beschikbaar gesteld worden. Een papieren boekje zoals vroeger, zal er 
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niet meer komen aangezien die al heel snel niet meer up to date is. Een digitale versie 
komt er misschien wel. 

- Daarnaast is Fameus voor heel de stad Antwerpen bezig met de ontwikkeling van een 
database met een overzicht van verenigingen, kunstenaars, infrastructuur,… voor heel 
Antwerpen. Dit zal er nog niet onmiddellijk liggen omdat dit veel tijd en opzoekingswerk 
vergt. Momenteel zitten ze nog in de opstartfase. Borgerhout zal dit ook ondersteunen en 
de nodige info doorspelen. Het is niet de bedoeling dat district Borgerhout daarnaast een 
eigen database opzet, aangezien dit dubbel werk is.  

 
3/ Idee om een forum toe te voegen waar creatievelingen die op zoek zijn naar 
presentatiekansen, samenwerkingen, nieuwe leden, een nieuwe hobby,… iets kunnen posten.  
Antwoord:  

- Te bekijken wat eventueel mogelijk is. Ben weet niet of het technisch mogelijk is om iets 
in die aard te voorzien om de website van district Borgerhout. 

 

5. Verenigingstoelagen / convenanten evolutie eventueel advies 

 
Stefan Niewinckel heeft zoals gevraagd een overzicht bezorgd van de uitgekeerde bedragen.  
Toegekend bedrag verenigingstoelagen aan cultuurverenigingen aanvraagjaar 2016 (werking 
2015): 55.401,73 Euro. 
Toegekend bedrag verenigingstoelagen aan cultuurverenigingen aanvraagjaar 2015 (werking 
2014): 46.229,24 Euro 
Toegekend bedrag verenigingstoelagen aan cultuurverenigingen aanvraagjaar 2014 (werking 
2013): 66.963,67 
De evolutie is zoals verwacht, in aanvraagjaar 2015 was er een serieuze dip, dit was het eerste 
jaar met de nieuwe statuten, dat was wennen voor de aanvragers.  
In 2016 waren er meer aanvragen en het bedrag is ook gestegen. 
Dit is een gunstige evolutie, we gaan dan ook geen advies uitbrengen momenteel.  
 
Het aantal verenigingen dat een toelage aanvraagt, blijft ongeveer gelijk, 36 in 2017, 31 in 2016. 
Detail van de berekening is terug te vinden binnen Fenix (verenigingendatabank).  
 
Convenant tussen district en De Reuzen vzw : 60.000 Euro.  
Stedelijk convenant met De Roma en ’t Werkhuys. 
Stedelijke subsidie voor vzw LCB in het kade van ‘Solidair met Rataplan’: 50.000 Euro. 
Convenant tussen vzw LCB en Rataplan: subsidie district 66.000 Euro. 
Convenant tussen vzw LCB en Borgerrio: subsidie district 47.500 Euro.  
 

6. Opvolging Ben wervingsdag CR + werkgroep 

 
Michael, Hulnara maken deel uit van de werkgroep.  
Budget vrijgemaakt in 2017 (1.000 Euro), via het actieplan 2018 moeten we dit opnieuw 
reserveren.  
 
Zie verslag BV 2017.05.03. 
 

7. Afspraken toegang / onderhoud mailbox cultuurraad Borgerhout 
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Beheren nu: Geert, Stef, Danny, Mai.  
In de toekomst zal ook Koen mee opvolgen.  
 

8. Nieuws uit het district 

 
Ben: opmaak actieplan 2018: input vanuit de CR 

• Grote lijnen:  
- samenwerking tussen de partners van het cultuurplatform verstevigen 
- einde 100jaar grote oorlog ’14-‘18 
- barok  
- Borgerhout Bewaart (tot nu 2 jaar culinair, herhalen of een nieuw thema: iemand zei iets 
over ‘feesten’, dat kan ook zijn klederdracht, muziek, dans) 
- 125 jaar algemeen stemrecht 
- Borgerhouts Talent  

• Budget cultuurprijzen.  

• Budget netwerkmoment 

• Reuzententoonstelling in het districtshuis.  

• Wintervuur toch ook een lokaal aspect geven (openingsfeest, afsluitende 
nieuwjaarsreceptie).  
Advies met input bezorgen ca 20 juni 2017. 

 
Ben: advies omtrent actieplan moet voor 08 oktober gebeuren. Daarom verplaatsen we de BV 
van oktober van 11 naar 04 oktober.  
 
Ben: 30/06 + 1/7 + 2/7: circus Boelaere i.s.m. Deurne en Berchem.  
 
Ben: geen ATV-vertelling in Borgerhout dit jaar.  
 

9. Varia en to do 

 
Koen : festival Flandrien 9 juli.  
 
Michael: Stand van zaken nutskasten: volgende vergadering.  
 
Godelieve: vraag i.v.m. de verenigingstoelagen: de drank en het eten voor de vrijwillige 
medewerkers is niet subsidieerbaar, binnen projectsubsidie is dit wel (deels) mogelijk. 
 
Koen: theatergarage: werkgroep met 10-tal experten, eerste event om coöperanten te werven.  
Coöperanten worden mede-eigenaar, stap je er ooit uit, dan krijg je je centen terug.  
 
Geert: Sluiting van de bibliotheek Vredegerecht.  
Er is al een visienota Bibliotheek 2.0.  
Wat met het gebouw van het Vredegerecht? 
 
Geert: Commissie begraafplaatsen kwam op Silsburg. 
Kruisjes ereperk opkuisen. 
11 nov chrisanten. 
Meer bloemen rondom monument.  
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District: Davy Mahieu gaat naar een nieuwe functie. Isabel Janssens zal Davy vervangen.  
 
A/ To Do:  
 
B/ Hangende punten: 
 
C/ Adviezen  
 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 6 september 2017 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 22 november 2017 om 19u30. 
 
Let op:  

- Digitale AV in september (per mail), stemming tussen 18 en 24/09. 

- BV van 11 oktober wordt verplaatst naar 04 oktober 2017! 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


