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

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
Het verslag werd  niet goedgekeurd  
- Mai heeft de volgende kandidaturen binnen gekregen van Hulnara Khaynis voor de categorie 
verenigingen, voor de oproep van plaatsbezoek heeft Sering en Madame Fortuna gereageerd 
alsook de Roma. We kunnen zelf ook plaatsen vragen om te vergaderen zoals Trix, Matterhorn, 
Theatergarage. Er is nog een kandidatuur open in de professionelen. 
- Adviezen zijn niet ondertekend. De draagkracht/reden daarvan zal worden nagevraagd door de 
voorzitter. Ze worden wel verstuurd vanop het officiele mailadres en de cultuurschepen in cc 
gezet dus geen enkel probleem. 
 

2. Nieuwe leden 

 
Er zijn geen nieuwe kandidaturen binnen gekomen voor lidmaatschap van de AV. 

3. Algemene vergadering 

 
De agenda wordt overlopen en Stef zal de adviezen voorstellen en bespreken, Astrid kan nog 
een oproep doen voor een kandidatuur voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid. Peter Jan Van 
Mieghem is een mogelijke kandidaat. Hulnara zal tot aanvaarding van het bestuur voorgesteld 
worden. Seddik zal gecoached worden door Ruth in zijn voorstelling. Stef merkt op dat er vragen 
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kunnen gesteld worden ivm verenigingstoelagen. Dit wordt doorverwezen naar de administratie. 
Pieter Jan Van Mieghem zal gevraagd worden om aanwezig te zijn ipv Axel De Schrijver. 
 

4. Evaluatie denkoefening  

 

Dit wordt doorverwezen naar de volgende vergadering. Wel wordt er een warme oproep gedaan 
om nogmaals de Monkey Survey in te vullen. 
 

5. Jaaractieplan 

Stef gaat zich bezighouden met het budget van de cultuurprijzen. Actiepunten: 
thematieke projectsubsidies zouden het cultureel veld beter uitkomen. Website: 
2de ondervoorzitter wordt niet vermeld. Al de leden van de AV vermelden op de 
website met een link naar hen wordt onderzocht. Er dient een moment gekozen te 
worden om de structuur en de timing van adviezen door te spreken met 
Stephanie. Actiepunten voor 2016 100 jaar Marie Rosseels (veel culturele 
mogelijkheden), cultuurprijzen, Borg, koren, opening Park Spoor Oost, 
districtsreceptie intra muros (Park Spoor Oost?) 
 

 

 
 

6. Districtspunten 
 
Terlopleinfeest op 17/5 met Reuzenloop. Wie wilt lopen kan een ploeg samenstellen.  

7. Varia 

 

Ruth: 2 mei Stand up against poverty in de Roma een aanrader voor de lachers onder ons. 
Stef: Evaluatie Tramstad?  
 
 
A/ To Do:  
- budget cultuurprijzen: Stef 
- Monkey Survey voor zij die het nog niet hebben ingevuld 
-Advies openbare ruimte : Geert 
-Website link en leden AV : Mai 
 
B/ Hangende punten: 
Thema-vergadering engagement in BV (doel, verwachtingen, ...) en profilering (Myriam). 
Op lange termijn: advies omtrent de communicatiekanalen van het district, zie Koen.  
 
C/ Adviezen  
 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

Terlooplein 12/02/14 14/01/15 + mail 

16/03/2015 

Advies niet gevolgd, niet 

officieel document 

verenigingstoelagen 27/02/14   
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actieplan 2015 13/10/14 Mail 16/03/2015 Besluit DR bezorgd 

EVA + vzw lokaal cultuurbeleid 25/10/14 Mail 16/03/2015 Aanpassingen gemaakt, 

besluit DR bezorgd 

statuten 16/05/14 Mail 16/03/2015 Gedeeltelijke 

aanpassingen gemaakt, 

niet officieel document 

dukdalven 11/09/14 Mail 16/03/2015 Niet uitgevoerd, niet 

officieel document 

OLV Lanteernhofstraat 25/09/14 Mail 16/03/2015 Deurne, niet officieel 

document 

Cogelspaviljoen - speeltuin 09/02/15 Mail 16/03/2015 Bovenlokaal, niet 

officieel document 

Oostnatie 05/02/15 Mail 16/03/2015 Enkel reactie m.b.t. 

behoud kranen, niet 

officieel document 

Glasraam (kerst)    (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 03 juni 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 06 mei 2015 om 19u30. 
 

 

uw secretaris ad interim, 
Geert 
 

 


