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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Geen opmerkingen.  
 
Toelichting omtrent het advies beeld Momus door Stefanie: District voorziet jaarlijks een budget, 
vaak gebruikt voor noodherstellingen, tijdelijke dringende maatregelen. Het is aan de vzw de 
Reuzen om een langetermijnplanning wat betreft onderhoud en een visie op te maken zodat 
budgetten gepland kunnen worden.  
Aandacht vragen bij vzw De Reuzen: dit voorbereidend planningswerk moet gebeuren vooraleer 
het komende districtsbestuur budgetten kan vrijmaken en inplannen over meerdere jaren.  
Dubbelopdracht in advies.  
 
Toelichting omtrent het advies ‘kunstcollectie van Borgerhout’ in opmaak door Stefanie:   
Traject wordt getrokken door Hedwig. 
Stefanie heeft steeds gevraagd de CR te betrekken in het proces.  
 
Wordt vervolgd. 
 

2. Cultuurprijzen 

 
25 november in het districtshuis. 
Nominaties mogelijk tot 20 oktober.  
Jury alvast uitnodigen om de nominaties te beoordelen op maandagavond 22 oktober.  
Wie zetelt in de jury (zie reglement):  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 05 september 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 10 oktober 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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- 2 Cultuurantennes 
- 1 districtschepen cultuur 
- Voorzitter van de CR 
- 2 leden van het bestuur van de CR  
- De winnaars van de vorige editie op vrijblijvende wijze.  

Invulformulier opmaken: bij voorkeur gebeurt de kandidatuurstelling online. 
Reglement mee online, in de kandidatuurstelling verwerken.  
Online ook vermelden dat een kandidatuur per mail of op papier kan, via cultuurantenne of via 
postbus in de dienstencentra (tot 19 okt, 12u ‘s middags).  
Kandidatuur moet bevatten:  

- Naam, voornaam en contactgegevens van de kandidaat; 
- Naam, voornaam en contactgegevens van de persoon of vereniging die de kandidatuur 

indient.  
- Motivatie van de voordracht, met speciale aandacht voor de waarde die de kandidaat 

heeft of had voor het culturele leven binnen Borgerhout of de culturele uitstraling van 
Borgerhout. 

- Een dossier met documentatie  
 

3. Enquête verenigingstoelagen 

 
De opmerkingen van de vorige enquête zijn grotendeels aangepakt.  
De enquête herhalen is o.i. niet opportuun, het is eerder aangewezen om op een AV in een 
tafelgesprek opmerkingen of verbeterpunten op te vragen bij de leden.  
Opmerking van Godelieve: bvb een vorm van bewijs / bevestiging welke gegevens en bijlagen je 
hebt bijgevoegd.  
 

4. Actieplan cultuur 2019 (voorlopige versie) 

 
Astrid licht toe:  
 
2019 is een overgangsjaar, o.a. gezien de politieke wissel + de wijzigingen binnen het bestuur 
van de partners.  
Netwerk van districtsdiensten (bib, academie, cultuurdienst) en zelfstandige vzw’s (Rataplan, De 
Roma, ’t Werkhuys).  
Kernpartners zijn gesubsidieerde partners.  
4 van de 6 partners hebben heel wat interne verschuivingen van leiding of medewerkers, deze 
zijn vaak nog wat zoekende, het komende jaar 2019 laat dus nog vrijheid voor initiatieven.  
Districtsvlak evolueert van parallelle interessegebieden (bvb cultuur) naar vrijetijdsorganisator. 
Contact met andere doelgroepen, bvb senioren.  
 
Budget focus van de inzet = buurtbetrokkenheid en kinderen / jongeren.  
Maatschappelijk relevant = duurzaamheid, zowel wat eigen werking als publiekswerking betreft.  
Innovatief = onverwacht curatorschap, idee om jongeren in groep het initiatief te laten op vrije 
plek in de cultuurhuizen.  
Divers publiek. 
Samenwerkingsverbanden = bvb netwerkdag CR. 
Verjonging en talentontplooing. 
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10 punten-programma van het districtsbestuur vindt hierin weerklank, specifieke aandacht voor 
duurzaamheid en onverwacht curatorschap.  
 
Definitieve plan komt tweede helft september, advies aanleveren eind september.  
 

5. Nieuws uit het district 

 
Ben: 
Zondag 09.09 :  open monumentendag in De National, De Roma en districtshuis.  
Vrijdag 07.09 :  opening reuzenexpo, verder te bezoeken tot 27 oktober. 
Zaterdag 22.09 :  Reuzenstoet van Gitschotelhof tot ’t Laar.  
29+30.09 :   Festival DAKkan: organiseer eens een activiteit op een openbaar dak: 
yoga op het dak van het scoutshuis + een voorstelling op het dak van het districtshuis (Rokkie 
het klokkie)  
Van 02 oktober tot 11 november:  WO I : lezingen, voorstellingen, expo, volkskeuken, … in 
samenwerking met het museum van In Flanders Fields. (Voetbalmatch op 15.09.) en veel veel 
meer. Hou de brochure in het oog!  
 
23 en 24 november:  Vurige Liefdes door Laika op spoor oost. 
 
Brief ontvangen op 24.08 omtrent het kunstwerk van Poels in Gitschotelhof: het basrelief is 
bewaard, de definitieve integratie zal nog 3 jaar duren, tot de nieuwbouw van fase 2. We dringen 
bij de betrokkenen aan om verduidelijking, het is niet duidelijk of en hoeveel stukken er 
onherroepelijk beschadigd zijn, hoe de bewaring zal gebeuren.  
 

6. Varia en to do 

 
AV november :  

- vrijetijdsloket op de agenda zetten.  
- tafelgesprek opmerkingen of verbeterpunten opvragen bij de leden over het resultaat van 

de verenigingstoelage, op voorhand aankondigen.  
 
To do:  

- Vrijetijdsloket inschakelen om mensen naar de cultuurraad toe te leiden? 
- erfgoedraad te installeren.  
- Advies omtrent werkgroep kunst van het districtshuis, de collectie van Borgerhout. 
- alle aanwezigen van het netwerkmoment uit te nodigen voor de volgende AV (Mai stuurt 

de mail). 
- Vervanger Hanne: Ben zal FMV nog eens aansporen om voor vervanging te zorgen.  
- Kunstwerk Poels Gitschotelhof: het is niet duidelijk of en hoeveel stukken er 

onherroepelijk beschadigd zijn, hoe de bewaring in tussentijd zal gebeuren. 
 

7. Adveis heraanleg straten 

 
We gaan het binnen de CR niet hebben over het feit dat er geen fietspaden voorzien worden en 
dat er geen gescheiden rioleringsstelsels worden geplaatst, bij deze is dat niet gezegd.  
 
Van Daelstraat : zomercinema mogelijkheden behouden.  
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Verder geen aanmerkingen.  
 

8. Werkgroep kunstcollectie 

 
Er werd nog geen reactie van het district bekomen.  
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende BV.  
 

9. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 10 oktober 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 14 november 2018 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 


