
 
 

Van Schoonhovenstraat 35-37 

2060 Antwerpen 

deBuurtRaad    

verslag 20-10-2016 

 

Aanwezig: Jeanine Barambona; Feyza Ulvan; Bert Plagman; Masha Van Genabeek; Luc 

De Rooms; Viviane Valentijns; Konnie Maes; André Hofkens; Eric Thys; Mon Vervaet; 

Gina Verstraeten; Zeynep Ulvan; Ernesto Quijada; Marcel Schoeter; Jef Anthonissen; 

Marleen Vervaet; Ilse Matthijs; Diane Aring; Dino Munsamba; Koen Wynants; Tsering 

Wangpo; Bing Thé; Azul Babar; Ali…; Franky De Prins (v) 

 

Verontschuldigd: Alexander McIntosh; Ella; Erik Behaegel; Fidèle Mayamba; Harry van 

der Velde; James King; Leïla Boukhélif; Mina Chebaa; Nabil Toualbia; Paula De Brie, 

Sarah Valentyns (wenst geen uitnodigingen meer) 
 

Gino Ludikhuyze wenst ook geen uitnodigingen meer. Hij heeft het erg druk en kan geen 

engagementen opnemen. Hij vroeg wel om de nieuwsbrief te blijven ontvangen.De 

Surinaamse avond ging niet door wegens ziekte van Gino. 

 

 

1. deBuurtRaad 

 Iedereen is welkom op deBuurtRaad.  

 deBuurtRaad is het kloppende hart van buurthuis deBuurt. Op deze vergaderingen 

worden ideeën voor het buurthuis besproken, goedgekeurd en afspraken 

gemaakt. De buurt beslist dus. Er kan ook gestemd worden. 

Wie heeft stemrecht? Iedereen die met het buurthuis meewerkt en alle 

aanwezigen die in Antwerpen 2060 wonen.  

Er wordt beslist met een 2/3 meerderheid. 

 deBuurtRaad begint om 19.30 uur. Iedereen kan dan vóór de vergadering wat 

met elkaar praten. De vergadering start om 20 uur. Iedereen vindt het goed dat 

deBuurtRaad 2-maandelijks samenkomt: elke 3de donderdag van de even 

maanden. 

Als het echt nodig is, bij problemen bijvoorbeeld, kan er een extra vergadering 

gepland worden. 

 Iedereen krijgt een verslag via mail. Alle verslagen kunnen ook in het buurthuis 

gelezen worden. Net zoals alle nieuwsbrieven en -flashes. Ook mogelijk:  de 

hoofdpunten van het verslag worden aan het raam gehangen en als mensen het 

ganse verslag willen lezen, kan dat binnen in het buurthuis. 

Als je geen e-mail hebt en je wil een verslag op papier hebben, dan kan je dat in 

het buurthuis vragen. 

 deBuurtRaad begint met de goedkeuring van het laatste verslag. Ander vast punt: 

stand van zaken van werkgroepen. 

 De werkgroepen kiezen zelf wanneer ze samenkomen. Dat kan méér of minder 

zijn dan elke 2 maanden. Het initiatief ligt bij de werkgroep. Tip: kies in elke 
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werkgroep één of twee trekkers. Zij roepen de werkgroep samen, brengen verslag 

uit aan deBuurtRaad,... 

De werkgroepen koppelen altijd terug naar deBuurtRaad waar zij hun voorstellen 

brengen, hun problemen bespreken, hun bezigheden meedelen,... 

 We proberen minstens één week op voorhand de uitnodiging voor deBuurtRaad te 

mailen. De agenda is dan mogelijk nog niet af en wordt daarom niet meegestuurd. 

 Sommige aanwezigen vinden het niet nodig om elke deBuurtRaad mee te maken. 

Toch vragen we dat iedereen zo veel mogelijk naar deBuurtRaad komt. Zeker de 

mensen die regelmatig in het buurthuis een activiteit organiseren of er als 

vrijwilliger meewerken. deBuurtRaad is het hart van het buurthuis en zo leren we 

elkaar en elkaars projecten ook beter kennen. Die verbondenheid is belangrijk. 

 

 

2. Hoe moet het buurthuis voor jou zijn? Wat vind jíj belangrijk?  

Iedereen krijgt een lijstje met kernwaarden of -begrippen en kiest er 7 uit die zij of hij 

belangrijk vindt voor het buurthuis. Elke keuze wordt geturfd. Aan alle afwezigen werd 

nadien dezelfde vraag gesteld. 

Resultaat 

 

Tegen volgende keer maken we van deze woorden twee teksten: een visienota en een 

charter. Die bespreken we dan opnieuw. 

 Visienota: waar staat buurthuis deBuurt voor? Wat zijn de ideeën erachter? Wat willen 

we met het buurthuis nastreven of bereiken? Wat voor een buurthuis willen we met 

z'n allen? 

 Charter: wat betekent de visie concreet, in de praktijk? Voor activiteiten in het 

buurthuis, voor medewerkers, voor organisaties en voor mensen die de ruimte huren… 

Hoe willen we die ideeën realiseren?  

 

 

22 Verbinden, mensen samenbrengen 21 Aandacht voor de meest kwetsbaren 

19 Open, gastvrij 19 Samenwerking 

17 Diversiteit 15 Respect 

13 Politiek neutraal 11 Warm en gezellig 

10 Iedereen is gelijk 10 Kostenbewust 

10 Positief 10 Van, door en voor de buurt 

9 Natuurvriendelijk en milieubewust 8 Inspraak en participatie 

8 Verdraagzaam en tolerant 5 Neutraal 

5 Solidair 3 Culturele mix 

2 Plezierig 2 Vrijheid 

1 Authenticiteit, eigenheid 1 Gelijkwaardig 

1 Gezondheid 1 Inspirerend 

1 Inventief 1 Niet religieus gebonden 

1 Sportief 1 Transparant 

1 Veilig   
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3. Werkgroepen 

Op de vergadering in juni gaven verschillende mensen zich op voor een deeltaak in 

het buurthuis. Zo maakten we voor deze deeltaken werkgroepen. Vandaag kunnen 

ook anderen zich inschrijven voor deze werkgroepen. Maar dat kan ook daarna. 

Resultaat 

BOODSCHAPPEN Gina, Viviane 

BRAINSTORMEN Eric Th., Fidèle, Vic 

BUURT AAN DEN TOOG Erik B., Ernesto, Franky, Gina, Marcel 

BUURTMAALTIJDEN Erik B., Ernesto, Gina, Marcel 

BUURTVERGADERINGEN Erik B., Fidèle, Franky, Gina, Marleen, Paula, Vic 

MARKETING & COMMUNICATIE Eric Th., Franky, Ilse, Jeanine, Jef, Koen W., Marcel 

HUISTAAKBEGELEIDING Dino, Fidèle, Mina 

INTERCULTURELE FEESTJES Bing, Koen W., Marleen, Mina, Wangpo 

JEUGDHUIS Erik B., Mina, Wangpo 

JEUGDKAMP Eric Th., Marleen, Sarah, Wangpo 

KALENDER Eric Th., Franky 

KLUSJES Jef, Mon 

LEZINGEN Bing, Mina 

LOKAALVERHUUR ??? 

MOEDERGROEPEN Mina 

MUZIEK Bing, Franky, Marcel, Mon, Wangpo 

NAAIEN Ilse 

NEDERLANDSE CONVERSATIE Bert, Bing, Diane, Wangpo 

ORGANISATIE VAN 

VRIJWILLIGERSWERKING 

Bing, Gina, Koen W. , Michel, Paula 

RAAD VAN BESTUUR Eric Th., Marleen 

SCHOONMAKEN Jef 

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN Bing, Mina, Paula 

TOOG Erik B., Ernesto, Jef, Marcel, Paula, Wangpo 

TUIN Fidèle, Franky, Jef, Liam, Marcel, Marleen 

UITWISSELING, UITSTAPPEN, 

STUDIEREIZEN 

Bing, Jef, Marcel, Vic 

VERJAARDAGSFEESTJES Bing, Ernesto, Gina, Marcel, Paula, Viviane 

WORKSHOPS Bing, Erik B. (breien), Fidèle, Michel, Mina, Wangpo 

 

 De werkgroep marketing & communicatie werd uitgebreid met fondsenwerving en 

 zaalverhuur. 

 

 

4. Info over financiële toestand (Marleen) 

 Maandelijkse vaste kosten - Sabam niet inbegrepen  

HUUR 954 € 

ELECTRICITEIT 250 € 

GAS 100 € 
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WATER 54 € 

INTERNET 55 € 

TOTAAL 1413 € 

 

Inkomsten oktober 

INKOMSTEN (TOOG...) 170 € 

STORTINGEN 70 € 

ZAALVERHUUR 300 € 

TOTAAL 570 € 

 

Voor de maand oktober was er dus een tekort van 843 €! 

 

 Bedoeling is wel dat vanaf januari de Tibetaanse werking, de huiswerkbegeleiding 

en de Nederlandse conversatiegroep huur zullen betalen. 

Antwerpen aan 't Woord wil zich engageren om vergaderingen hier te houden. 

 Er wordt gewerkt aan een "bedelbrief" waarin we mensen vragen om elke maand 

een bedrag dat iedereen zelf kiest, te storten aan het buurthuis. Alleen met extra 

inkomsten kunnen we op termijn in dit gebouw blijven. Nu past de vzw Pleingroep 

De Conincplein het tekort bij van spaargeld maar het is niet de bedoeling dat dit 

spaargeld helemaal opgebruikt wordt. Als de tekorten telkens daarvan betaald 

zouden worden, kunnen we hier maximum twee jaar blijven. 

 Het buurthuis kreeg 10.000 euro voor twee jaar van Stadsmakers (Stad 

Antwerpen) maar dat mag alleen het eerste jaar deels gebruikt worden om de 

huurkosten bij te passen. Vanaf het tweede jaar mag dat niet meer. Het zijn 

werkingsmiddelen en huurkosten horen daar niet bij. Gina denkt dat van dat 

bedrag na de opstart niet veel zal overblijven om aan huur te besteden. Een groot 

deel van die subsidie is al uitgegeven aan verfraaiingswerken en dat was ook zo 

bedoeld. 

 De huurprijs van de ruimte ligt ver onder de prijs die op andere plaatsen gevraagd 

wordt. Er moet over nagedacht worden om de huurprijs voor externen te 

verhogen. Koen W. zal huurprijzen van andere plaatsen doorgeven zodat die van 

het buurthuis kunnen aangepast worden. Marleen hoorde al vaker dat het 

buurthuis erg goedkoop is.  

Soms willen mensen een ganse dag in het weekend huren maar in het weekend 

gaan al activiteiten door van 10 tot 14 uur. Buurthuisactiviteiten leggen veel 

beslag op de ruimte. Verhuren kan enkel in de uren die nog vrij zijn. 

 Een idee is om de ruimte beschikbaar te stellen per dagdeel. Er zijn drie dagdelen 

in één dag: de voormiddag (vb. 8-12.30 uur), de namiddag (vb. 13-17.30 uur) en 

de avond (vb. 18-22.30 uur). Als alle activiteiten in blokken worden 

georganiseerd, is het makkelijker om te verhuren. Het buurthuis kan eventueel de 

gewone openingsuren aanpassen in functie van dagdelen. 

 Een ander idee is om verschillende tarieven te hanteren: een sociaal tarief (voor 

niet-gesubsidieerde verenigingen met weinig middelen of voor personen met een 

verhoogde tegemoetkoming) en een gewoon tarief voor alle andere. 
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5. Openingsfeest 

 Het wordt een openingsfeest én nieuwjaarsreceptie, half januari. 

 Jeanine wil koken (wereldkeuken) 

 Siska en band wil optreden 

Steven van Gool wil optreden 

Steph Goossens wil een act doen 

Wang Po wil met Tibetaans koor komen 

Marie Thérèse wil piano komen spelen 

 Nederlandse conversatie wil 'De lichtjes van de Schelde' komen zingen 

 Feestcomité: Bing, Ernesto, Gina, Jeanine, Konnie, Marcel, Viviane, Wang Po.  

 Erik vraagt naar het budget maar dat is nog niet bepaald. Misschien kan het 

feestcomité een voorstel doen? 

 Jef vindt dat de verschillende organisaties en mensen die activiteiten organiseren 

in het buurthuis, hun werking dan kunnen voorstellen. Met standjes of iets anders. 

Het feestcomité kan daarover tegen de volgende deBuurtRaad een voorstel 

uitwerken.  

 We hebben ook een verhoogde plek achter de toog die dan als podium gebruikt 

worden. 

 Dit kost natuurlijk wat maar de opening kan ook geld opbrengen. Luc zegt dat we 

de bedelbrief bijvoorbeeld op de achterkant van de uitnodigingen van de opening 

kunnen zetten. De verhuur kan dan ook gepromoot worden. Tijdens het feest heel 

de tijd gratis drank geven, is geen goed idee. Dat kunnen we ons nu ook niet 

meer permitteren. 

 

 

6. Mededelingen 

 Communicatie vanuit het buurthuis: er is de 3-maandelijkse nieuwsbrief en er zijn 

nieuwsflashes per mail voor dringende berichten (per mail maar je kan ze ook in 

het buurthuis lezen). In- en uitschrijven voor deBuurtRaad en/of de nieuwsbrief 

en -flashes doe je via buurthuisdebuurt@gmail.com of tijdens deBuurtRaad. 

Hetzelfde geldt voor de werkgroepen.  

 Alle aanwezigen en diegenen die hun naam en e-mailadres opgaven, krijgen 

verslag van deze vergadering. 

Burgerbegrotingfestival 

Deze projecten haalden het en zullen in 2017 uitgevoerd worden 

 buurthuis deBuurt: drinkfontein op het De Coninckplein; tuinieren voor elke 

leeftijd in het buurthuis 

 Fidèle Mayamba van Kilalo: de cultuurbrug Kilalo; Kilalo interculturele 

samenwerking 

 Mina Chebaa: boekenhoek 

 Michel Zaalblok: huiswerkbegeleiding in de COSTA (Sint-Andries) 

 Koen Wynants en Antwerpen aan 't Woord: breiwilligers; buurtijd; 

huistaakbegeleidingsforum; zorg-samenstraat; fiets de stad; fietsroutenetwerk 

Antwerpen Noord; vorming en training voor samentuinen 
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7. Varia: iemand iets mee te delen/te vragen/…? 

 Gina: "Voor de toog was het in het begin moeilijk om volk te vinden maar dat 

begint nu beter te gaan. Het begint allemaal wat te draaien en dat is leuk." 

 Koen W. deelt mee dat Tom zijn t-shirts "2060 Mijn Buurt" graag in het buurthuis 

zou willen laten verkopen. Een financiële surplus voor het buurthuis is zeker 

bespreekbaar. 

 Zeynep was vandaag aanwezig vanuit de Actieve Interculturele Federatie (AIF), 

een overkoepelende organisatie die verenigingen en organisaties ondersteunt. Zij 

zal regelmatig zitdag hebben in het buurthuius op woensdagen. De data kunnen in 

het buurthuis worden gevraagd. Alle verenigingen kunnen dan langskomen met 

moeilijke papieren, met hun vragen, met op te stellen dossiers, in te vullen 

belastingen, enz.. 

 Een nieuwe website voor het buurthuis zou goed zijn. 

 "Het was constructief en dit wordt hopelijk vervolgd?" 

Zeer zeker! 

 

 

8. Volgende vergadering: donderdag 15 december 2016 om 19.30 uur  

Als je een uitnodiging kreeg of aanwezig was, word je opnieuw uitgenodigd en krijg je 

een verslag. 


