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

1. Goedkeuring verslag 
 
Goedgekeurd.  
 

2. Vervanging lid vzw lokaal cultuurbeleid 
 
Kandidaturen voor te dragen, breed open stellen, oproep in cultuurkrant.  
Michael, Hulnara, Stef, Geert nu reeds lid.  
Nu graag een tijdelijke vervanger, kan vervolgens bevestigd worden mits stemming tijdens AV 
van vzw LCB in juni.  
Wat doet de vzw CB: voorbereiding van het jaarlijkse actieplan, bijhorende begroting bestuderen, 
het voorbije jaar ook overleg omtrent de problemen met ons cultuurhuis Rataplan en veel meer.  
Stel je kandidaat via Geert, Stef of de cultuurantenne! 
 

3. Jury projectsubsidies bekijken 
 
Voorgestelde wijziging aan de reglementen projectsubsidies voorlopig nog niet bevestigd. Ben 
vraagt stand van zaken op, is nu in voorbereiding voor districtscollege en -raad.  
Momenteel is de situatie in de jury van de projectsubsidies als volgt: vaak vervanger van 
vervanger van x jaar geleden.  

Verslag 
 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 
Datum en uur vergadering: 25 januari 2017 om 19u30 
Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 
Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 8 maart 2017 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 10 mei 2017 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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Voorstel: bij nieuw reglement ook de juryleden afgevaardigden van de CR in vraag stellen en/of 
bevestigen : Luc Nys, Mia Grijp, Nadia Alliet, Michael, Stef (de luis in de pels).  
Voorzitter : districtssecr. + Ine + Ben + Astrid (voor NT2) + Stefanie (adviserend). 
Bij het pakket ingediende projecten is er een overwicht aan cultuur, dus ook de 
vertegenwoordiging binnen de jury is dat o.i. belangrijk.  
Stel je kandidaat via Geert, Stef of de cultuurantenne! 
 

4. Evaluatie van de cultuurprijzen 
 
Goed georganiseerd en verlopen, goed ondersteund door het district. Aangename setting in 
Rataplan. Iets om trots op te zijn! 
De prijs voor BorgerRio werd enkel door Boho in ontvangst genomen, hoewel er heel wat 
partners in betrokken zijn, o.a. Ecohuis. Ben: indien de andere partners de prijs ook eens willen 
vasthouden of tentoonstellen op hun activiteit of in hun clubhuis, dat kan, geef een seintje! 
De genomineerden waren heel gevarieerd, de winnaars waren vaak gevestigde waarden.  
Wat kunnen we doen om de nominaties vlotter, sneller te laten binnenkomen? 
Bvb de nominaties jaarlijks of halfjaarlijks reeds opvragen? Dan moeten we ons regelement in 
die zin ook aanpassen. 
De winnaars van de vorige editie maken volgens het reglement deel uit van de jury maar deze 
bleken niet actief, niet betrokken, ze deden zelfs de moeite niet om te stemmen (bvb Paul 
Schyvens).  
Het budget werd overschreden, o.a. wegens de kosten voor de zaal, de catering.  
 

5. Herziening alg. vergadering ledenadministratie 
 
Wat met het werkingsverslag? Mai stuurde per mail (of per post voor wie dit vraagt) een overzicht 
van de gegevens gekend binnen de cultuurantenne met de vraag deze te bevestigen / wijzigen 
en een jaarverslag toe te voegen. Slechts +/- 30% reageerde. Het jaarverslag dienen 
verenigingen ook in te dienen wanneer ze subsidie aanvragen, dat is o.i. dus minder van 
toepassing. Een up to date contacten-bestand daarentegen wel. Dat willen we graag behouden.  
In de toekomst bij de uitnodiging voor de AV graag ook vermelden : 

- dat aanwezig zijn op de AV een element in de beoordeling bij een verenigingstoelage is 
(is geld waard); 

- dat iedereen welkom is, ook als je geen lid van de CR bent. Iedereen wordt uitgenodigd 
om zijn mening te zeggen, voorstel te maken, ook al ben je geen lid.  

 
We komen terug op ons kernpunt van vele vergaderingen: hoe bereiken we meer mensen / 
verenigingen, hoe activeren we de leden van de CR.  
Hoe bereiken we bvb het labo dat B is, de ondergrondse stromingen, de realiteit in B? De CR 
bereikt momenteel enkel de klassieke stroming binnen de cultuur.  
Enkele gewaardeerde suggesties:  

- teambuilding inbouwen. 
- communicatielessen voor leden en bestuur. 
- Visienota opstellen na bevraging in het cultuurleven in ons district. Dit kan leiden tot een 

manifest aan het districtsbestuur met vraag om verandering.  
- Workshopdag organiseren, dit werkt goed om onderlinge contacten te leggen. 

toonmoment, infobeurs, leren van elkaar, verbonden met CR. (bvb Culturen ontmoeten 
cultuur, Iedereen doet aan cultuur, …)  
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- Nieuwkomers meer ondersteunen, bvb door bij een vraag of organisatie zo veel mogelijk 
voorbeelden geven. (Heb geen angst om iets te vragen, heb geen angst om taalfouten te 
maken!).  

Professionele begeleiding kost geld -> geld via ons pamflet aanvragen. 
Tegen volgende BV 8 maart omschrijven welke verwachtingen van bestuur van CR naar 
cultuurantenne en omgekeerd.  
 

6. Nieuws uit het district 
 
Zondag 19 januari: nieuwjaarsreceptie van het district 16-19u met de reuzen vzw, zangstonde, 
kinderanimatie aanwezig! Zeker komen! 
 

7. Varia en to do 
 
Zondagmiddag 19 maart Roma: kickoff voor ‘pick-nick the streets’, vanuit Borgerhoudt van 
mensen, als een ontmoeting tussen buurt-, jeugd-, sportvereniging…  
 
Koen: theatergarage is vrij gekomen, Boelaerbuurt wil coöperatie oprichten om dit pand aan te 
kopen, reële kans op succes, 4 maanden om haalbaarheid af te toetsen. Wordt verhuurd o.a. 
aan verenigingen, maar wil ook met eigen programmatie naar buiten treden (bvb 
schoolvoorstellingen, voor try-outs, etc). Er is slechts één kaper op de kust.  
Mits succes, vraag om ondersteuning naar het district richten.  
 
Koen: spoor oost: Brussels bureau werd aangesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. Er 
werd gevraagd wat er leeft in de buurt, buurtwerking, stedenbouwfonds. Een aantal partijen zijn 
aangesproken, andere dan weer niet, spijtig en vreemd, bvb Klopperij wel, district niet. In de 
toekomst uitgebreider consulteren aub. 
De Reuzen vzw is geïnteresseerd om een atelier & stockage in te richten.  
Voorstel om een hangar van de scheldekaaien naar spoor oost te brengen.  
Het te volgen of gevolgde traject is onduidelijk. Het studiebureau zijn taak is blijkbaar reeds 
afgerond.  
 
Koen: Borgerblad: persmoment vrijdag 3 februari 11u in Mombasa, verschijnt / wordt verdeeld 
3&4 februari op 22.000 exemplaren. Enige schoonheidsfoutjes ivm de redactie, de auteurs willen 
hun artikel graag nalezen voor publicatie ! Dat is een minimum-eis vooraleer gepubliceerd kan 
worden. 
 
Mai: 3 mei Speelcaravaan: jongerenbeurs (lagere school-leeftijden) met het aanbod voor 
jongeren in Borgerhout, organisatie door jeugddienst met link naar cultuur(verenigingen). Contact 
nemen met cultuurantenne indien jouw vereniging of vzw op de beurs aanwezig wil zijn.  
 
Ben: AV gepland op 17 mei, = voorbereidingsweek van BorgerRio, AV verplaatst naar 10 mei, 
BV bijgevolg ook een week vervroegd naar 3 mei.   
 
A/ To Do:  
 
Planning: cultuurraad leden activeren / afhaken, waar naar toe? 
Methodiek om de werking te evalueren.  
Hoe verbreden we ons draagvlak, bieden we een meerwaarde voor de leden van de AV.  
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Hoe bereiken we bestaande en nieuwe leden, bvb de professionelen. 
Evaluatie in het verleden bracht 3 punten naar voor:  
1 bestuur werkt goed 
2 zichtbaarheid, promotie, communicatie 
3 werking AV, leden bereiken 
Willen we meer en nieuwe partners bereiken, dan moeten we naar buiten komen, bvb een 
vergadering bij een partner bijwonen en hen de vraag stellen hoe wij hen kunnen helpen, hoe we 
kunnen bijdragen in het bekomen van hun maar ook onze doelstellingen.  
(zie ook verslag vergadering 09 juni 2016) 
 
B/ Hangende punten: 
 
Geert: Carnot op het Laar?  
Koen: volgende vergadering de officiële naamswijziging van Boelaarpark naar Te Boelaerpark.  
 
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 8 maart 2017 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 10 mei 2017 om 19u30  

(admin. Centrum Moorkensplein). 
 
 
uw secretaris, 
Danny 
 


