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

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Godelieve, i.v.m. het netwerkmoment: was het niet de bedoeling om meer leden van de AV te 
betrekken? Ja, toch wel, spijtig genoeg is dat niet volledig gelukt. We zullen dit op de AV nog 
eens opnemen. We stellen ook voor alle aanwezigen van het netwerkmoment uit te nodigen voor 
de volgende AV (Mai stuurt de mail).  
 
Verder geen opmerkingen.  
 

2. Evaluatie Wintervuur  

 
Te weinig animatie tussen de voorstellingen.  
De ligging maakt dat mensen wat moeilijker blijven hangen ‘in de buurt’.  
Het open terrein is te uitgestrekt, dan lijkt het alsof er weinig volk is.  
Het openings- en slotmoment was een groot succes, met als gevolg dat de organisatie er niet op 
voorzien was. De bezoekersstromen liepen niet goed, met lange rijen en frustraties tot gevolg. 
Het slotmoment was wat te langdradig.  
Bezoekers:  

- Ticketkopers, een vast publiek van 2-jaarlijks Wintervuur  
- Concertpubliek, wat jongere bezoeker 
- Pleinbezoekers, de spontane buurtbewoner 

Algemeen is de bezoeker / bezoekster van de blanke middenklasse, ca 13% bezoekers van het 
eigen district (in andere districten meestal ca 15%).  
Niet alle voorstellingen waren uitverkocht, vanwege: 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 16 mei 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 13 juni 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 23 mei 2018 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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- Meer voorstellingen dan andere jaren 
- Late communicatie 
- Geen fysiek aankooppunt voor tickets 

Voorstellingen: 
- Experimenteel en creatief circus i.p.v. traditioneel circus, dat leidde soms tot 

verrassingen, het publiek moet voldoende op voorhand geïnformeerd worden over wat ze 
kunnen verwachten.  

- De gratis voorstelling had heel lange wachtrijen, mogelijk omdat er te weinig andere 
randanimatie was.  

- De invulling van het programma was kwalitatief en heel duidelijk Borgerhouts! 
Muziek in ‘the barn’ was een groot succes, soms zat het er wat té vol en er was geen alternatief 
om overdekt / warm aan de toog te hangen.  
Volgende keer beter nadenken over de inrichting van het terrein, de treinwagons stonden wat te 
ver.  
Waarderingscijfer van de bezoekers 

43% beter dan verwacht 
31% volgens verwachting 
27% viel wat tegen 

We hebben twee keer het nieuws gehaald.  
De organisatie is heel tevreden over de samenwerking met het district en de lokale partners.  
De draak is gaan vliegen, wie weet duikt hij ooit nog eens op in Borgerhout.  
 

3. Memorandum cultuurraad 

 
Het voorstel van Geert en Danny verwoordt wat het bestuur heeft besproken.  
We leggen het nog voor aan de AV alvorens de politieke partijen aan te schrijven.  
 

4. Werkgroep kunstcollectie 

 
Hedwig Van Roost heeft Geert gecontacteerd om aanwezig te zijn tijdens een bespreking over 
de tentoon te stellen kunst van / in het districtshuis.  
Na veel omwegen en aandringen heeft Geert de verslagen van de eerdere vergaderingen 
bekomen.  
Er was een moeilijk gesprek met Hedwig en Etienne Malherbe (Davidsfonds).  
Er blijkt een plan om legaten en schenkingen af te stoten / in bruikleen te geven, let op dat is 
juridisch niet evident.  
Geert is ten zeerste teleurgesteld omdat de administratie de kennis / ervaring van de CR niet 
spontaan heeft ingeschakeld, pas na veel aandringen kwam er een korte uitnodiging, zonder 
bijkomende info.  
De samenwerking loopt op zijn minst gezegd stroef omdat de omgangsvormen met de voeten 
worden getreden en er eenrichtingsverkeer van kennis wordt verwacht. De werkwijze valt 
momenteel niet onder de noemer ‘samenwerken’.  
Er zitten nog een aantal foutjes in de inventaris, zoek de fout.  
 
Er zijn verhalen over het districtshuis, de creativiteit, het politieke verhaal maar er is nog geen 
rode draad.  
 
Geert, en bij uitbreiding de cultuurraad, vraagt om de culturele wereld en ervaring van 
Borgerhout te betrekken in dit project. Dat is evident en voegt een meerwaarde toe.  



 

 3 

Het gaat om Borgerhouts erfgoed, het is o.i. dan ook belangrijk om het initiatief te laten dragen 
door een brede groep, dit kan enkel door de uitwerking op zijn minst gedeeltelijk open te trekken 
en de communicatie beter te organiseren.  
 
Geert werkt een voorstel van advies uit.  
 

5. Advisering vraag loods Joseph Louis Stynen  

 
T.h.v. het Luitenant Naeyaert plein heeft de nieuwe eigenaar van een pand met achtergelegen 
loods ons gecontacteerd. In de loods bevinden zich Polonceau-spanten in een ontwerp van 
Joseph Louis Stynen (architect, heeft o.a. het ontwerp gemaakt voor de kerk van O.L.V. Ter Sneeuw, 
1949).  
Ondertussen is een advies niet langer nodig omdat de eigenaar het geheel wil behouden en 
dienst onroerend erfgoed geen bijkomende eisen stelt.  
Alsnog zijn we heel blij dat Marij Preneel de link tussen de burger en de CR heeft gelegd.  
 
Geboren in Borgerhout 1907, gestorven in Borgerhout 1991. 
Woonde in Borgerhout (Antwerpen), Borsbeekstraat 98 (1935), Borgerhout (Antwerpen), Drink 72 (1945), 
Borgerhout (Antwerpen), Oedenkovenstraat 40 (1942), Borgerhout (Antwerpen), Zonstraat 12 (1957, 1972) 
Hoogtepunten zijn daarin de heropbouw van de tijdens de Eerste Wereldoorlog vernielde Sint-
Catharinatoren in Hoogstraten, de restauratie van de gevel van de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen 
en de medewerking aan de restauratiewerken van de kathedraal, het begijnhof en het Rockoxhuis in 
Antwerpen. 

 

6. Algemene vergadering / cultuurkrant 

 
Lidmaatschap:  

- 30-40 neemt ontslag 
- Vervanger Hanne: Ben zal FMV nog eens aansporen om voor vervanging te zorgen.  
- Hulnare maakt de overstap van vereniging Familieclub Magnifiek naar de professionele 

vereniging IC.  
Memorandum van de CR 
Oprichting erfgoed 
Nieuws van de leden 
Nieuws van het district 
 
Pauze 
 
Toelichting door Unizo i.v.m. de plannen voor de Sint-Janskerk.  
 

7. Nieuws uit het district 

 
Ben  
19 juni   verhuis Bib naar Moorkensplein. 
27 aug  ATV-vertellingen komen opnieuw naar ons district: Thomas Smith op Spoor Oost.  
2 juni  ramadammarkt op ’t Laar, georganiseerd door FMV samen met de 

winkeliersvereniging BOHO, met steun van district. 
23 juni  BorgerRio 
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Bakeliet Stage op Bal PopuLaar ipv op het Moorkensplein. 
Ook de match Rode Duivels – Tunesië op groot scherm. 
Parade op de baan, start 15u30 (een uurtje later dan gewoonlijk) met ’t Akkoord en de 
Majoretski’s, Batucada Slaghart, Ghanese chiefs.  
BOHO-podium t.h.v. de Carrefour.  
Play-off Plaza voor jong en minder jong. 
Lage Afvalzone. 

 
Michael tentoonstelling in de koepelzaal van ’t Werkhuys  
25.05 vernissage tot 03.06 finissage (elke zaterdag en zondag van 13 tot 17u) 
 
Hulnara   
Een mooi professioneel danstheater uit Rusland is in de buurt. We zoeken nog een plek om op te 
treden op maandag 21 mei. Dinsdag 22 mei zullen ze optreden in een aantal scholen.  
Het IC heeft een nieuw lid: een zeepbellen-kunstenaars-ensemble. Wie informatie wil, contacteer 
Hulnara.  
Aan wie moet ik de lidmaatschap voor het IC bezorgen? Aan de cultuurantenne bezorgen, 
vervolgens zal de lidmaatschap bevestigd worden op de AV. 
 
Koen  

- 01 juni opening Barokjaar en tentoonstelling Feesten! in het MAS (om 17u met de 
reuzen). De (oorspronkelijke) Reuzen van Borgerhout hebben een prominente plaats in 
de tentoonstelling op de 4de verdieping, deels naakt!  

- 08 september  opening van de Reuzententoonstelling in het gebouw van bib Vrede. 
- De cultuurkrant en de verslagen van de cultuurraad werken niet altijd vlot samen, we 

zoeken naar een oplossing.  
 
Geert   

- 12 juli  opening woonzorgcentrum Gitschotelhof, wie wil kan deelnemen aan de infomarkt 
(info via Geert)  

- Project ‘Onze Vergeten Helden’ van het War Heritage Institute (met steun van Koning 
Filip), om de burgergraven van gerepatrieerde gesneuvelden van WOI te redden van 
verval / verdwijning. Meer info volgt, contacteer Geert.  

 
Toiletpoëzie: het winnende gedicht komt op de achterflap van het Borgerblad.  
 

8. Varia en to do 

 
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. 
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9. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 13 juni 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 23 mei 2018 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 


