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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Stef, Koen, Michael, Geert, Danny, Mai, Astrid, Stephanie. 
Verontschuldigd: Myriam, Mady, Thierry, Ruth, Karen, Inne 
Afwezig (= pralines) - 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
Goedgekeurd. 
 

2. Voorstellingsronde voor Hulnara Khaynus 

 
Verontschuldigd, volgende keer. 
 

3. Kandidaat aanduiden vzw Lokaal Cultuurbeleid 

 
Stef: uit de vorige twee algemene vergaderingen heeft Stef kunnen vaststellen dat er nog wat 
kennis / ervaring ontbreekt in de vzw. Daarom zullen we bij een volgende vacature trachten 
voorafgaand een profiel op te maken van de kandidaat (capaciteiten). Dat maakt dat we nog 
gerichter kunnen zoeken zodat ons team meer complementair wordt.  
Er werd anoniem gestemd: 8 stemmen waarvan 1 ongeldig,  
1 onthouding 
1 stem voor Florina 
6 stemmen voor Pieter Jan  
17 juni AV zal Pieter Jan voorgedragen en uitgenodigd worden voor de raad van Bestuur 
Borgerhout 25 juni.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 03 juni 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 02 september 2015 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 25 november 2015 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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4. Evaluatie denkoefening 

 
Zowel de positieve als negatieve aspecten zullen teruggekoppeld worden.  
Vraag naar vorming omtrent communiceren en profileren en naar het opmaken van adviezen. 
Suggestie contact met ‘De Wakkere Burger’.  
 
Koen wil zich tijdens de vakantie bezinnen over een plan, een strategie, de nodige acties om ons 
als cultuurraad te profileren.  
De begrotingsopmaak is eind augustus maar we hebben meer tijd nodig om ons plan en 
methodologie op te maken. Vanaf september gaan we het voorstel van Koen grondig 
bestuderen, evalueren, bijsturen en dan gaan we er voor! 
Tijdens stedelijk overleg aftoetsen: welke manier van werken, vorm van profilering is er in de 
andere districten? 
 

5. Jaaractieplan (punten in vorig verslag uitwerken en advies opmaken) 

 
Doelstellingen van stad en district + 10 thema’s maken een globaal actieplan van het district en 
de stad.  
RvB van de vzw wil eerst een globaal plaatje. 
Platform:  

- Evalueren van de goede dingen in 2014 – 2015 : bvb ‘Van Overal’ was globaal en sterk 
programma met vele partners: Roma, bib, boek,... Opm.: het betrekken van andere 
partners blijft een aandachtspunt. Bvb ‘Kunstendag voor kinderen’: in Werkhuys met alle 
partners van het Werkhuys gaf voldoende interne kruisbestuiving maar het bereikte 
publiek zou meer een afspiegeling van Borgerhout moeten zijn.  

Nu : minder wat we gaan doen, wel meer hoe we het gaan doen. BorgerRio is in 2016 10de editie 
(behouden / aanpassen?), stedelijk project omtrent Urban Culture (heel breed: sport, cultuur, 
tuinieren, …), erfgoedwerking meer gecoördineerd uitvoeren (denk groot, begin klein, bvb over 
smaak).  
Hoe kunnen we dat meer open trekken, meer onze ervaring inzetten aan de hand van 
thematische focussen.  
Wat en hoe? = Lijst van acties, deels de reguliere, deels de unieke. Acties waar we minder of 
niet meer op moeten inzetten? Wat met de Kunstendag voor kinderen?  
 
Actieplan van het district: extra aandacht aan Spoor Oost schenken, 
 
Van Overal: jury om de 5 kunstenaars te kunnen selecteren: zit nog in de pijplijn.  
 
Punten / acties mee te nemen:  
- Maria Roseels: 100j geleden geboren = erfgoed = okt 2016 = partners Rataplan, Wip, 
Goedendagstraat = mogelijkheden: film, gedenkplaat, boeken, in de kerk… Niet vanuit het 
district, wel een partner zoeken: Schrijverssalon (Platform voor Schrijvers en Theater) in de 
Helmstraat? Dochter van Maria Roseels woont in Australië, komt soms nog langs, Koen kan 
contacten bezorgen.  
- Zang in Borgerhout (cfr Korenconcert): plannen timing, partners: Roma en Academie, op de 
kiosk?? De mensen van Noces contacteren.  
Connectie met Urban Culture, op een kiosk, oproep naar trekker onder de koren? 
Contact met de academie?  
- Krant, drukwerk in ons district. Koen droomt van een Intra/Extra krant maar intra-muros is er 
nog een trekker / regisseur nodig! 
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- De mobiele kiosk als een project? Axel, Witse en Koen zien het wel zitten om die te reinigen en 
in orde te brengen, blijft eigendom van de provincie die voor stockage en transport wil zorgen, 
het beheer zou dan gebeuren door Borgerhout? In onze dromen komt die dan in het Boelaerpark 
(mits akkoord van de stad?). Er moet nog wel geïnvesteerd worden in dekzeilen.  
- acties 2016: cultuurprijzen + nog te bepalen a.d.h.v. het nog op te maken profilerings-plan + 
ons linken / aanbieden aan de vele partners in Borgerhout (onze waarde bepalen) + 
samenwerking voorstellen, aandacht + bekendheid + vrijwillige medewerkers aanbieden = traject 
dat we nog moeten lopen en bepalen.  
- landschapstekening van Borgerhout opmaken? Zoals Philip Heylen aanhaalde maar wat met 
feitelijke verenigingen.  
 

6. Adviezen budget cultuurprijzen (Stef) district en openbare ruimte (Geert) 

 
6.a  
Vanuit de probleemstelling dat we financieel de laatste editie in nauwe schoentjes zaten heeft 
Stef een raming opgemaakt.  
Beeldjes opmaken: 50 Euro gravures,  
Muzikale gast: creatieve zoektocht ca 400 Euro 
Zaal ? 
Receptie 800 Euro 
Prijzen 1.000 Euro 
Geschenkmanden 
Bloemen  
Beeldjes: de aanwezige stock 
Fotograaf via communicatiebudget 
Totaal 2.500 Euro 
De organisatie: draaiboek (van het versturen van de uitnodigingen tot de bekendmaking) start in 
januari 2016, uitreiking in november 2016. 
 
6.b 
Voorstel van advies door Geert: graag op tijd een overzicht van de geplande acties zodat we 
tijdig kunnen informeren naar de noden / eisen / voorstellen.  
 
Stefanie:  

- Kleine projecten 
- Grote projecten: senioren en jongeren paragraaf: gelijkaardige werkwijze. 

 
Astrid:  
Doorlooptijd en procedure van een advies.  
 

7. Evaluatie algemene vergadering en opstelling enquête verenigingstoelage 
(Godelieve) 

 
Voor de pauze: kort en krachtig. 
Na de pauze: film boeiend en goed bevonden.  
We willen benadrukken dat het bestuur ook de 6 maanden tussen de algemene vergaderingen 
werkt en ook aanspreekbaar is.  
 
Godelieve:  
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- De vereniging krijgt geen uitslag van hoe hun subsidie berekend werd, enkel een 
melding van het totaal. Zo weten ze niet waar ze nog beter kunnen scoren.  
- Verschil tussen ‘organiseren van’ en ‘deelnemen aan’ hoewel het engagement 
even groot is.  

Laat aub zeker de optie open dat het bestuur hen kan contacteren om de probleemsituaties 
verder te onderzoeken.  
Stef zal dit voorbereiden (enquête?). 
De verenigingstoelagen worden door verschillende partijen beoordeeld, bvb wijkoverleg. Dit 
maakt dat ze op verschillende momenten gecommuniceerd / uitbetaald worden. 
 

8. Districtspunten 

 
Astrid: 

- Circus Boelaere 26-27-28 juni, op de evenementenwei.  
- Vlaanderen Feest vrijdag 03 juli namiddag in Werkhuys. 
- Tour de France maandag 06 juli Vospleintje. 
- ATV-vertelling 24 augustus Moorkensplein / Peperbus Johan Petit.  

De projectsubsidies worden kortelings naar het college gebracht.  
20 van de 25 dossier werden weerhouden.  
 

9. Varia en to do 

 
Koen:  
- Reuzen: rond het Laar vaandels en wimpels. Tip: Doek vzw, project van Vaandelzwaaiers anno 
2013-14, Mai zoekt de contactgegevens op. 
- Nieuwe reuzendragers, wie past het schoentje? Momenteel 3 kandidaturen.  
 
Stef: toelichting omtrent de centers, via ‘t Werkhuys 
- Twee proefprojecten. 
- Studio Start maat 10 centers t.h.v. Luitenant Nayaertplein tijdelijk in orde. 
 
Geert:  
Beleidsoverleg met schepen Heylen, samen met Bart Govaert: 
- werking cultuurdienst stedelijk en districtsniveau nu en in de toekomst; 
- belang van de cultuurcoördinator; 
- musea en erfgoed zullen geïnventariseerd worden, extra aandacht voor beeldende kunst; 
- bedoeling dat het herhaald wordt in het najaar (in de toekomst 2x jaarlijks).  
 
A/ To Do:  
- Website link en leden AV : Mai 
- contact met de koren: Geert → positieve reacties van o.a. Waelrant, Alma Musica, Muscia ad 
Nives, De Ster Inyenyeri, Notches 
- evaluatie verenigingstoelagen: Stef 
- denkoefening profilering: Koen 
- contact ’t Werkhuys: cultuurdienst/ -antenne 
 
B/ Hangende punten: 
- Op lange termijn: advies omtrent de communicatiekanalen van het district, zie Koen.  
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C/ Adviezen  
 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

verenigingstoelagen 27/02/14   

Glasraam (kerst)    (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 

Advisering werken openbare 

ruimte 

04/06/2015 24/07/2015 Gevolgd, advies 

Moorkensplein: advies 

voor eind okt 2015 

Later ook =  

Luitenant Naeyaertplein  

Jan Borluutstraat  

Florastraat 

 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 02 september 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 25 november 2015 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 

 


