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VERSLAG 
 
Aanwezigen: zie aftekenblad. 
.  

1. Verwelkoming 

 

Geert kijkt terug en vooruit, welkom!   
Een kennismakingsrondje zorgt er voor dat we weer op de hoogte zijn van de hoogtepunten en 
activiteiten.  
In 2019 viert het district het gouden jubileum van de volkdsdansgroep De Wevers en van 
gemengd koor Glorificamus.  
Ex-Libris bestaat 30j maar gaat stoppen gezien de gezegende leeftijd van de leden. 
 

2. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Er was even wat onduidelijkheid of nu het verslag van november 2017 en / of mei 2018 bezorgd 
werd. Normaliter is alles goed gekomen, als dat niet zo is, geef een seintje aan de 
cultuurantenne en wordt dit rechtgezet.  
 

3. Lidmaatschap: wijzigingen, mededelingen, aanvaardingen 

 
Hulnara vertegenwoordigt nu het Internationaal Comité.   
Mika vervangt Griet van Baarle voor Samenlevingsopbouw.  
Lidmaatschap van glaskunstenaar Frederik Rombach aanvaard. 
Lidmaatschap van jazzmuzikant Marcelo Moncada / Intercultural Jazz aanvaard. 

Verslag 

 
Titel verslag: Algemene vergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 14 november 2018 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 

Woensdag 12 december 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering - reserve) 
Woensdag 23 januari 2019 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 20 maart 2019 om 19u30 (Algemene vergadering - 
bestuursverkiezing) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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4. Adviezen 

 
De voorbije adviezen worden overlopen.  

• Advies heraanleg 4 straten  

• Advies actieplan 

• Advies Momus 

• Advies kunstcollectie : een oproep wordt gedaan voor in de werkgroepen te zetelen.  

Het advies Poels springt er uit, verder meer nieuws hieromtrent. 
 
Alle adviezen worden goedgekeurd.   
 

5. Nieuws van de leden 

 
Samen met het kennismakingsrondje zijn we helemaal mee. Sommigen lieten al inkijken in hun 
komende activiteiten. 
De nominaties van de cultuurprijzen werden voorgelezen en iedereen werd uitgenodigd voor op 
25/11 naar de uitreiking te komen. 
 

6. Nieuws van het district  

 

18 november Kinderkunstendag 
23-24 november Vurige liefdes op spoor Oost  
 

7. Kunstwerk Poels: ontwerp- en projectvoorstelling door Ellen Mas, OCMW 

 
Het kunstwerk bestaat uit ca 70 stenen, 30 stenen zijn intact bewaard gebleven, de overigen zijn 
beschadigd bij de afbraakwerken.  
Er liggen vier opties op tafel waar het kunstwerk hernomen kan worden na de werken.  
In samenspraak met de CR wil het Zorgbedrijf de plaats bepalen.  
Na een bevraging binnen de AV is er een voorkeur om het werk een plaats te geven in de semi-
publieke tuin. We vragen om het een plaats te geven en te verwerken in een paviljoen, bvb als 
vertoefplekje voor de bewoners. De naam Poelspaviljoen wordt al opgeworpen.  
Eric Wieërs, als architect, zal hier op verder werken, het OCMW koppelt te gepasten tijde terug 
met de CR omtrent het ontwerp, het definitieve besluit en het uiteindelijke resultaat.  
 
CR zal advies opmaken.  
 

8. Vrijetijdsloket door Mika 

 
Buurtondersteuning vanuit Samenlevingsopbouw, met medewerking van het district.  
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Ook gekend als ‘pretloket’ in andere districten, gelegen op de Turnhoutsebaan, kom eens langs 
voor een tasje koffie of thee.  
Wil de drempels naar sport, cultuur, … wegwerken. Drempels zoals :  

- Kostprijs 
- Hoe moet ik me gedragen 
- De praktische kant regelen 
- De taal…  

Elke eerste maandag van de maand van 13 tot 16u. Tickets zijn enkel ter plaatse en enkel op dat 
moment te verkrijgen.  
Elke maand worden er een 8-tal activiteiten uitgelicht, de vrijwilligers begeleiden de groep van 
begin tot einde.  
In november waren er ca 70 bezoekers en ca 110 inschrijvingen, elke maand stijgt het aantal 
gebruikers.  
Niet enkel gericht op Omnio of VT-statuut, het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen naar een 
(culturele) activiteit toe te leiden.  
 

9. Verenigingstoelage: ervaring van de leden 

 
Godelieve:  
Algemene vragen 

- Heb je problemen ondervonden met het digitale aspect? -> nee 
- Was het duidelijk welke documenten toe te voegen? -> tijdens het toelichtingsmoment 

bleek dat er nog meer documenten bruikbaar waren, dit is ter plaatse aangepakt en 
opgelost.  

- Heb je het resultaat van je aanvraag ontvangen, bekeken, was dit conform je 
verwachtingen? -> Het resultaat is online nog steeds geconsulteerbaar in de databank 
onder ‘lopende dossiers’.  

- Is het nodig om nog een toelichtingsmoment / hulpmoment in te richten -> ja, de laatste 
keer was er zelfs een lange wachttijd, leden van de AV stellen voor om met inschrijvingen 
te werken.  

 

10. Hernieuwing van het bestuur in 2019 

 
Het huidige bestuur biedt zijn ontslag aan, dit wordt aanvaard.  
Het huidige bestuur wordt vanaf nu een bestuur van lopende zaken tot en met de verkiezing op 
de volgende AV.  
De bestuursvergadering van 12 december wordt in reserve gehouden.  
Nieuwe kandidaat bestuursleden zijn vanaf nu zeer welkom.  
 

11. Varia  

 

Cultuurprijzen: Uitreiking 25 november in het districtshuis. 
Een heel mooi middagvullend programma ! Zorg dat je er bij bent!   
 

12. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 12 december 2018 om 19u30 (reserve). 
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Woensdag 23 januari 2019 om 19u30. 
Woensdag 13 maart 2019 om 19u30. 

Algemene vergadering:  Woensdag 20 maart 2019 om 19u30 (bestuursverkiezing). 
 

 

uw secretaris, 
Danny 


