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VERSLAG 
 
Aanwezigen:, Hulnara, , Stef, Geert,  Ben, Godelieve, Stefanie, 
Verontschuldigd:, Mai, Astrid, Michael, Danny 
Afwezig (= pralines): Koen (op verzoek marsepein, puur, witte met een noot in) aan te kopen bij 
Leonidas!  
 
 

1. Goedkeuring verslag 

 
Goedgekeurd.  
 

2. Pre advies verengingstoelage 

 
Cultuurdienst stuurt het nieuwe reglement door. 
Pre advies:  
In reglement invoeren cursief en andere kleur.  
Taak voor secretaris tegen vorige week met hulp van Stef eventueel. 
 
Aandacht: uitzondering waarbij je kan aantonen toch recht op te hebben op subsidie 
omdat >50% van de leden uit Borgerhout komt -> o.i. geeft dit aanleiding tot misbruik 
indien een ander district wel aan de eis blijft vasthouden van de administratieve zetel. 
Aandacht: wat is een activiteit in Borgerhout? Dit kan ook een bestuursvergadering zijn, 
anderzijds is het wel de bedoeling dat de activiteiten tot doel hebben om als vereniging 
naar buiten te komen en een activiteit open te stellen voor Borgerhoutse bewoners.  

 
            Graag vragenlijst verduidelijken, aanvullen met voorbeelden uit de praktijk.  
 
 Nieuw: aangepaste berekening punten -> nu bouw je krediet op dat je dan geheel of  
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 deels kan opnemen. Door de vragenlijst bouw je krediet op, indien je facturen /  
onkosten indient, worden deze vergoed. De link tussen facturen en vereniging hoef    je 
niet aan te tonen.  

Wordt niet vergoed: de gekende lijst + personeelskosten. 
 

- Uitbreiden naar feitelijke verenigingen aub.  
-  

 
Graag overzicht hoe de (gemiddelde) subsidiebedragen verdeeld worden (aantal 0-500 / 500-
1000 / 1000-1500 tot 4500 -5000). 
 
Je kan geen reserve meer opbouwen voor andere jaren.  
Een bepaalde waardering omtrent het aantal leden is er niet (meer). 
 
 
Vraag 25: bewijsstukken: coëfficiënt verduidelijken en illustreren.  
Per vraag meerdere voorbeelden geven aub -> momenteel in reglement, graag ook in formulier, 
ook tonen tijdens de presentatie tijdens de AV (!).  
 
 

3. Advies PROJECTTOELAGEN 
 

Advies: 
. Vage benoeming, we moeten streven naar een evenwichtige verdeling en een objectieve 
beoordeling, inclusief de voorbereiding en eventuele contact name. Commissie meer betrekken 
op de adviesraad. 
 
Beslissing van de beoordeling na 6 weken ipv 8 weken. Dit houdt een snelle commissie in + 
korte voorbereiding en afwerking.  
 
Voeding en dranken voor vrijwilligers kunnen betoelaagd worden -> maximum van 20% 
vermelden.  
 
Overgangsperiode niet van toepassing.  
Duidelijk communiceren over het indienmoment en de datum van de activiteit !! 
 
Suggestie omtrent projecten Nederlands Tweede Taal: goede werkafspraken maken aub.  
 
Prefinanciering: kan niet als standaardwerking. Na goedkeuring van de projecten de noodzaak 
aantonen en het district aanspreken om de mogelijkheden te bekijken.  
 
Suggestie: calculatie tijdens het invullen van het formulier om bvb factuurbedragen aan te tonen. 
 
Het systeem van de projecttoelagen in het district Antwerpen werkt zoveel vlotter maar werkt 
zonder jury. Kunnen we een middenweg vinden?  
 

4. cultuurprijzen 

 
Oorkondes Mai moet winnaars kennen voor oorkonden Stef zorgt voor de namen 
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Genomineerden worden bekend gemaakt. Er was een gelijkstand bij de winnaars maar degene 
die de meeste hoogste punten heeft gehad is de eerste. 

1. Ontvangst 
2. Welkom 
3. 2 categorieën 
4. Intermezzo gitaar door Hulnara  
5. 2 categorieën 
6. Dankwoord 
7. Receptie 

 
Reuzen komen niet wegens te omslachtig en worden op beamer getoond. Ben zorgt voor vrolijke 
reuzennoot. 
Budget is overschreden maar er zijn praktische verontschuldigingen.  
Inschrijvingen: lopen binnen, nogmaals oproepen, alg. vergadering oproepen 
Zohra Kinnebaba 
Omar Dolfijn 
Marij Reuzin 
Stephanie Reus  
Tegen 13:00 kunnen we de zaal in dus iedereen die komt helpen iets voor 14.00 daar waarbij 
dank. 
 

5. AV overlopen 
 

Mai adviezen opmaken,  
Stef Cultuurprijzen 
Consul Anten komt en ook Roest 
 

         
6. nieuws uit het district 

Week van de Smaak : film for foodies was een succes, DC De Fontein was goed, 
Krugerplein toch nog een goed opkomst, foodarcheoloog was goed,  
December: Matterhorn 16/17/18 december Roest alg vergadering uitnodigen 
Borgerdiner: 9/12 ’t Werkhuys werdstrijd Borgerburger met en zonder vlees  
Krugermarkt Kerst 18/12 15-00-22.00  
 

7. varia 

Conferentie Cultuur strakke richtlijnen, logo, foto’s verslagen, adviezen,  
Berchem schaft cultuurraad af, werkgroepen worden opgericht 
10 en 11/11 zijn goed geslaagd Proficat aan Ben  
Kerst door Egidius op 25/12 neemt het district deel en is er zoiets in Borgerhout? Nee maar in de 
Roma wordt er een diner door Al Ikram gedaan op 24/12. Vrijwilligers zijn altijd welkom. 
Dankmoment: district basket was goed, omkadering weinig, enquête, suggesties doorgeven, 
gemeenschappelijk moment is veel belangrijker achteraf 
Thema’s projectsubsidies bekend ja of niet?  
Nieuwjaarsreceptie 29/1 infostand met cultuurraad  
Data vastleggen: 25/1 – 8/3 – 12/4 – 10/5 – 17/5 alg vergadering – 7/6 
                            6/9 – 11/10 – 15/11 – 22/11 algemene vergadering – 13/12 reserve? 
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A/ To Do:  
 
 
 
C/ Adviezen  

Advies  Verstuurd  Antwoord / 

reactie ontvangen  

Opmerking 

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

opvolging. Ben is nu ook op de 

hoogte.  

    

    

 

8. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 14 december 2016 om 19u30 reserve 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 november 2016 om 19u30  

(admin. Centrum Moorkensplein). 
 

 

uw secretaris – ad interim 
Geert 
 


