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

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
Het verslag werd goedgekeurd Enkel bij de antwoorden van de adviezen werden de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
- advies opmaken om in de toekomst ook net als jeugd- ouderenraad om advies gevraagd te 
worden in de werken in de publieke ruimten. 
Bij het vorige college was dit geen probleem. Dit wordt verschoven naar volgende vergadering 
- Advies PSO: er is enkel geantwoord op de vraag i.v.m. het erfgoed (kranen) op de andere 
vragen werd er geen antwoord gegeven. De volgende vergadering gaan we dit herbekijken. 
- Adviezen zijn niet ondertekend. De draagkracht/reden daarvan zal worden nagevraagd door de 
voorzitter. 
 

2. Voorstelling Seddik 

 
De nieuwe bruggenbouwer tussen de diverse professionele partners zoals De Roma, 't 
Werkhuys, Rataplan en de bibliotheek en de allochtone gemeenschap. Hij volgt diverse projecten 
op. 
Seddik zal zich terug komen voorstellen op de AV. 
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 18 maart 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 29 april 2015 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 06 mei 2015 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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3. Nieuwe leden: aanvaarding modelbouwers 

 
Lidmaatschap: SMA = ScheepsModelbouw Antwerpen.  
Atelier in de Kwekerijstraat, 3de verdiep.  
Unaniem aanvaard. 
 

4. Ontslag Bob Vercauteren  

 

Unaniem aanvaard. 
Mai zal een brede oproep uitsturen voor twee kandidaturen: professionelen en verenigingen om 
de lege plaatsen op te vullen. Kandidateuren moeten binnen zijn voor volgende 
bestuursvergadering. 
Iedereen staat het vrij om personen te benaderen en interesse te wekken voor een 
bestuursfunctie. 
Functie omschrijving kan opgesteld worden aan de hand van de denkoefening. 
 

5. Algemene vergadering  

 
Het voorstel voor de alg. vergadering wordt voorgelezen. Bedenkingen over Proper Borgerhout 
worden gemaakt. 
Inne en Geert zullen dit terug even aanpassen. 
 

6. Varia 

 
Inne:  
-50 jaar migratie: het project komt tot een einde in de vorm van een boek. Iedereen zal worden 
uitgenodigd op de voorstelling in De Roma op 23/4. 
- 5 gedenktekens in de openbare ruimte ; kunstenaars worden opgeroepen om gedenktekens te 
maken voor op bijzondere plekken te zetten i.v.m. 50 jaar migratie. 
Reactie: waarom werd de cultuurraad niet op voorhand tot advies en medewerking gevraagd? 
Antwoord: de tijdspanne was te kort tussen het idee en de streefdatum. We kunnen ons 
geruststellen met de "intentie". 
Mail werd gestuurd met een oproep naar Myriam, Stef en Geert. Deze laatsten dachten dat 
iedereen in cc zou staan. Hier blijkt dat communicatie belangrijk is. 
Indien dit vroeger was gevraagd kon er een sterk gefundamenteerd advies gegeven worden. Nu 
is het kauwen en doorslikken. 
Er wordt een jury samengesteld. Thierry zal hierin zetelen. 
 

7. To do 

 
A/ To Do:  
- gehandtekende adviezen navragen: Geert 
- mailing oproep nieuwe bestuursleden: Mai 
-agenda Alg. Verg. Inne en Geert 
 
B/ Hangende punten: 
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Advies opmaken i.v.m. budget cultuurprijzen, financieel plan.  
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   

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 29 april 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 06 mei 2015 om 19u30. 
 

 

uw secretaris ad interim, 
Geert 
 

 


