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

1. Goedkeuren aanvraag lidmaatschappen 

 
- De aanvraag van Frederik Rombach : categorie deskundige. Geen opmerkingen 
       Vertegenwoordiger: Frederik Rombach 
- De aanvraag van Internationaal Comité: categorie professionele vereniging. Geen 

opmerkingen 
Vertegenwoordiger: Hulnara 

 
 
De bijgevoegde documenten zijn nagekeken en goed bevonden. De administratie wordt 
gevraagd hen in de database op te nemen. 
 
 
Geert verwittigt de vertegenwoordigers/indieners van de volgende procedure ronde. 
 
Hulnara blijft in persoonlijke titel lid van het bestuur en in de AV zal ze het IC vertegenwoordigen 
in de categorie professionelen 
Halyna Khaynus zal worden voorgesteld als vertegenwoordiger van de Familieclub Magnifiek  
 
 
Verder geen opmerkingen.  
 
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 06 juni 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 13 juni 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) geannuleerd 
 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: 

De vergadering van 13/6/2018 was reserve deze werd op digitale manier 
afgehandeld wegens technische punten. De vergadertijd viel van 31/5/2018 ot 
en met 06/06/2018. Iedereen heeft per mail geantwoord. 
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2. Goedkeuren adviezen  

 
- advies  kunstcollectie district.  Goedgekeurd zonder opmerkingen 
- advies Momus/Janneke Lachuit . Goedgekeurd zonder opmerkingen 
 

3. Varia en to do 

 

Vergaderdata najaar: 05/09 BV (actieplan) 
                                  10/10 BV 
                                  07/11 BV  
                                  14/11 AV Jury cultuurprijzen 
                                  25/11 cultuurprijzen 
                                 12/12 BV (reserve)    
 
AV november : vrijetijdsloket op de agenda zetten.  
 
Enquete over het resultaat van de verenigingstoelage aangezien dit het eerste resultaat is met 
het nieuwe reglement (systeem met punten).  
 
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. 

 

4. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 5 september 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 14 november 2018 om 19u30. 
 

 

uw dienstdoende secretaris, 
Geert 
 


