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Inleiding
2009 was het jaar waarin er een ongeziene crisis uitbrak.  Een financiële crisis die ook zijn weerslag kende op het 
personeelskader van de Antwerpse Cultuurcentra.  Toch zijn we niet bij de pakken blijven zitten.  Liever dan wer-
kingen in het netwerk te sluiten of tot een onwerkbaar minimum te herleiden, is gekozen om de handen in elkaar 
te slaan.  Het resultaat is een structureel peter-/meterschap tussen grote en kleine cultuurhuizen, fijnmazig ver-
spreid over het grondgebied van de stad.  Los van de opsomming van verwezenlijkingen en knelpunten die verder 
ter sprake zullen komen, toont deze keuze wellicht het voortdurende engagement van het netwerk aan voor een 
kwalitatief en divers aanbod dat door zoveel als mogelijk mensen uit Antwerpen kan gesmaakt worden.

Consolidatie?
Sinds 2006 zitten de Antwerpse Cultuurcentra in een verandertraject.  Niet alleen besloten ze hun werking meer 
op elkaar af te stemmen, er was ook behoefte aan meer inhoudelijke werking en het mocht ook blijken dat er in 
sommige wijken of districten van de stad Antwerpen geen of nauwelijks culturele voorzieningen waren.  Gaan-
deweg werd dit verandertraject ingevuld en telkens werd aan het eind van het jaar gedacht dat er het volgende 
jaar tijd zou zijn voor consolidatie.  2009 kondigde zich voor vele partners in het netwerk ook in die zin aan.
En toch… 2009 was ook het jaar waarin het netwerk gestalte gaf aan de invulling van de laatste ‘blinde vlek’: 
Linkeroever.  2009 was ook het jaar van de cultuurstraten in alle districten, van het erfgoedproject “Uit Vriend-
schap” in alle districten, van blijvende ondersteuning voor de Murga,… opnieuw in alle districten.  Daarnaast 
werden verregaande stappen gezet in het ontwikkelen van een gedeelde strategie in het bereiken van scholen 
op het grondgebied die nog niet participeren aan het Antwerpse cultuuraanbod én kwam er binnen het netwerk 
een nieuw retributiereglement en afsprakennota voor de meer dan 100.000 receptieve gebruikers.
Acties die niet alleen de zichtbaarheid van de centra hebben vergroot, maar ook garant stonden voor een betere 
spreiding van activiteiten en een nog nauwere aansluiting bij de doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd, 
binnen het district en binnen de stad.  Exemplarisch in dit verband is de introductie van de 2€-pas voor OCMW-
klanten over heel het netwerk.
Tot slot werd in 2009 ook verder inhoudelijk aangestuurd op gedeeld publiekswerk en dit op vier terreinen: er 
werd besloten nieuwe websites uit te bouwen, de digitale nieuwsbrief werd performanter ingezet om nog meer 
klanten te bereiken, het netwerk vond zijn plek op evenementen als Studay en cultuurmarkt en er werd overkoe-
pelend nog meer aandacht besteed aan het uitwerken van communicatieacties waarvan niet alleen de partners, 
maar ook het gehele netwerk kon gebruik maken.

Uitbreiding bevoegdheden vzw’s lokaal cultuurbeleid per district
Antwerpen en zijn negen districten hebben baat bij duidelijke structuren, bij duidelijke samenwerking, bij duide-
lijk overleg.  Volledig naar de geest van het decreet lokaal cultuurbeleid werden de raden van bestuur en bijho-
rende programma vzw’s in 2008 omgevormd naar vzw’s lokaal cultuurbeleid per district.  In 2009 groeiden deze 
uit tot instrumenten om meer, beter en meer geïntegreerd te gaan samenwerken voor het lokale cultuurbeleid.  
Zo werden niet alleen de budgetten van de bibliotheken voor het organiseren van een lokaal programma-aanbod 
aan de vzw-werking toegevoegd, in het district Berchem werd in 2009 ook de samenwerkingsovereenkomst tus-
sen stad en district herzien, waardoor de vzw nog meer armslag kreeg om zo het lokale cultuurbeleid in al zijn 
facetten beter vorm te geven. 

Richting integratie?
In 2009 kregen niet alleen de vzw’s meer inhoudelijke mogelijkheden tot het vormgeven van het lokale cultuur-
beleid per district, over heel het grondgebied van de stad werd eindelijk een culturele werking voorzien.  Gaan-
deweg groeide dan ook het aantal voorbeelden van wezenlijke samenwerking op districtsniveau tussen de drie 
stedelijke cultuurpartners: cultuurcentrum, cultuurantenne, bibliotheek.  Dat resulteerde ondermeer in een bro-
chure “Deurne Leeft!” waarin een volledige staalkaart van het lokale cultuuraanbod werd gepresenteerd en dat 
resulteerde ondermeer in het toevoegen van de Berchemse cultuurantenne aan de staf van het cultuurcentrum.  
Er zijn vele mogelijkheden denkbaar rond geïntegreerd lokaal cultuuraanbod.  2009 gaf enkele voorbeelden.  In 
2010 zullen deze verder in ogenschouw genomen worden.

(Leeswijzer: de uitleg bij de doelstellingen werd in een klein lettertype en in het cursief bij de doelstellingen behouden als uitleg.)
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1. Inleiding per centrum
• Antwerpen
cc Luchtbal
Cultuurcentrum Luchtbal blikt tevreden terug op 2009.  Een groter buurtbereik door kwaliteitsvolle lokatie-
projecten, een bredere programmatie met sterke publiekcijfers vooral uit de noordrand, twee vernieuwde 
foyers en onthaalbalie en tenslotte een nieuw communicatiemedium genaamd Luchtpost, tevens een buurt-
folder en kunstkrantje.  We zijn er nog lang niet, maar we zijn een beetje op weg om ons – na het opgeven 
van de werking in Hof Ter Lo en de impact die dat had op het geheel van onze werking  -  opnieuw op de kaart 
te zetten van het Antwerps cultuurlandschap.

co Nova-Kiel
2009 was een druk jaar voor co Nova. De programmering breidde gevoelig uit, en de eigen programmatie 
werd breder door de vele samenwerkingen met verenigingen en partners in de wijk.  Het Nestfeest was één 
van de hoogtepunten in 2009.  De samenwerking met buurtbewoners, verenigingen en partners resulteerde 
nogmaals in een zeer geslaagd buurtfeest met een grote, gemengde opkomst. 
Ook op communicatief vlak hebben we grote stappen gezet.  Een betere en gerichte verspreiding van af-
fiches, flyers en brochures en de aanwezigheid in het Shoppingcenter (tijdens grootschalige verbouwingen 
van Nova) gedurende 3 maanden zorgden ervoor dat Nova nog meer naambekendheid kreeg in de buurt. 
In december vond een groots heropeningsfeest plaats van Nova waarbij er meer dan 300 bezoekers langs 
kwamen.
Tijdens de vele initiatieven met partners en verenigingen was de opkomst groot en gemengd. Deze voorstel-
ling maakt duidelijk dat Nova verankerd is in de buurt en een gedragen werking uitbouwt.

coStA
In 2009 kende coStA een ingrijpende verandering op het vlak van personeel.  Na het vertrek van de cultuur-
functionaris in januari kan pas in mei een nieuwe, vaste opvolger beginnen.  Binnen de personeelsploeg 
verschoven taken aanzienlijk.  Inhoudelijk werd er gekozen te investeren in een hoger bezoekersaantal en 
vernieuwde samenwerkingsverbanden met partners en verenigingen.  2009 was dan ook op verschillende 
vlakken een overgangsjaar.  We zien het als een scharnierperiode die een nieuwe en frisse wind moet doen 
waaien.

cc Link
In 2009 ging het nieuwe cultuurcentrum cc Link van start.  Zonder gebouw en met een geringe personeels-
bezetting, maar met veel zin en enthousiasme.  We organiseerden projecten op verschillende locaties op 
Linkeroever, zoals dienstencentra, tenten, garages, appartementen, en zo veel meer.

• cc Berchem
2009 was voor cc Berchem het jaar van de bevestiging.  Na de explosieve publieksaangroei in 2008 en het uit-
zetten van nieuwe lijnen – verbreding van het programma, focus op de buurt – kon cultuurcentrum Berchem 
verdere stappen zetten in de goede richting.  Als kers op de taart kwam de opening van het nieuwe onthaal 
dat nu aan de voorkant van het gebouw geplaatst werd, met zicht op de straat.
Minder symbolisch maar inhoudelijk des te belangrijker was de beslissing om in het najaar van 2008 de 
cultuurantenne in het cultuurcentrum te integreren.  Zowel naar bureauruimte toe als inhoudelijk binnen 
de staf.  Bovendien zorgt de herziening van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en district in 2009 
ervoor dat de integratie binnen de vzw ook werkelijk meer gestalte krijgt.  Tegelijkertijd werden de banden 
met de bibliotheek steeds sterker aangehaald wat in 2010 zal resulteren in een zo goed als volledig gemeen-
schappelijk aanbod.  We kunnen stellen dat wat de integratie binnen de vzw lokaal cultuurbeleid betreft, het 
district Berchem een voortrekkersrol speelt.
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• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Voor cc De Schelde was 2009 een jaar van experiment en vernieuwing.  Dit kan moeilijk anders met nieuwe 
administratieve medewerkers en een nieuwe directeur.  De inkrimping van het personeelskader werd opge-
vangen met de hulp van vrijwilligers, medewerkers van andere cultuurcentra, en verschillende personeels-
leden en een WEP-plusser van het district.  Het was een hele uitdaging om met nieuwe administratieve 
medewerkers een vlotte werking te garanderen.  Maar het team heeft de vuurdoop doorstaan.
Samenwerkingen met lokale partners (onder andere in het kader van de cultuurstraten, Lillo boekendorp en 
Buurt aan de Beurt) betekenden een meerwaarde voor het centrum, het district en zijn inwoners.  De zomer 
van 2009 was de zomer van onze Shelter met unieke en sfeervolle concerten in openlucht.  Het nieuwe ticke-
tevenement SCHELDeVENT zal een vaste waarde worden en is het moment bij uitstek om het cultuurcentrum 
te profileren als een boeiende plek waar voor iedereen een culturele en sociale ervaring te beleven valt.

• Borgerhout
De Roma
Nu de integratie van De Roma in de CCA werking voor een groot deel realiteit is geworden in de loop van 
2008, werd in 2009 zeker terug gefocust op programmering, de binding met de buurt/district en de doel-
groepenwerking.
Op artistiek vlak wordt sterker de nadruk gelegd op profilering binnen nieuwe werkvormen zoals circus en op 
jazzmuziek en pop/rock als speerpunten van de werking.  Dat bracht opnieuw meer bezoekers aan (net iets 
meer dan 100.000 in 2009) en dat kadert in de doelstelling van De Roma om tegelijk zo maximaal mogelijk te 
programmeren in de zaal en daardoor ook financieel zoveel mogelijk eigen inkomsten te genereren.
Op districtsniveau werd in 2009 meer en meer samengewerkt aan de vormgeving van het lokale cultuurbe-
leid, zij het dan zonder vzw in Borgerhout.
In 2009 is De Roma gestart met een uitgebreid plan voor restauratie van het gebouw van de zaal, in samen-
werking met de architect en monumentenzorg.  Dit moet resulteren in een afgeronde meerjarenplanning 
voor drie à vijf jaar, die een tijdelijke maar serieuze impact zal hebben op heel de werking van De Roma.

‘t Werkhuys
’t Werkhuys heeft een geslaagd expansief jaar achter de rug.  Meer en meer organisaties, verenigingen en 
particulieren vonden hun weg naar ’t Werkhuys.  In 2009 waren dit er een 200-tal.  Er kwam een extra dans-
zaal bij en verschillende ruimtes en de binnenkoer kregen een opknapbeurt.
’t Werkhuys kreeg een grotere naambekendheid.  Dit is onder meer te danken aan het programmaboekje, 
flyers en affiches die verspreid werden in de buurt, Borgerhout en zelfs groot Antwerpen.  Ook de vernieuwde 
site werpt zijn vruchten af.
Om ons aanbod vorm te geven, werkten we vooral samen met verenigingen, organisaties en creatieve indivi-
duen.  Enkele voorbeelden hiervan zijn Cultuurcafé Borgerhout – Literair café, WOORDattack, Hart Labeur,… 
De bezoekersaantallen op deze activiteiten bleven maand na maand stijgen.
Voor ’t Werkhuys was 2009 dus op alle vlakken van de werking een expansief jaar.  Een trend die we het 
volgende jaar zeker willen voortzetten.

• cc Deurne
Samenwerking, uitwisseling van expertise, verbreding van het aanbod, een jaarwerking en meer blijvende 
aandacht voor het lokale waren ook in 2009 de krachtlijnen in onze werking.  We bleven ons bewust van het 
belang van een geïntegreerd lokaal cultuurbeleid en zetten verdere stappen om de integratie organisato-
risch en communicatief te implementeren.  De belangrijkste wapenfeiten voor 2009 waren de installatie van 
de BIBtafel in de cafetaria van het cultuurcentrum en de voorbereidingen en daadwerkelijke realisatie van 
een geïntegreerde brochure voor het voorjaar van 2010.
Maar samen werken deden we niet alleen met de partners binnen de administratie. Een doorgedreven sa-
menwerking met onze partners van de provincie zorgde voor een recordjaar in het openluchttheater.  Daar-
naast kende ook het in 2009 opgestarte samenwerkingsverband met VZW Jean en Mar (Pluymvee) een on-
geziene start, en stonden we zo mee aan de wieg van een nieuwe culturele impuls in Deurne waarvan de 
impact meer en meer merkbaar wordt.
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Tot slot bleef het aanbod van cultuurcentrum Deurne ook herkenbaar voor onze bezoekers én trokken we de 
kaart van het district:  Kunstroute, gratis vrijdagavondconcerten en projecten op locatie zoals Deurne Win-
tert! (al dan niet in samenwerking met professionele en niet-professionele partners) kregen hoge prioriteit.

• cc Ekeren 
2009 werd het jaar van de doorstart voor Cultuurcentrum Ekeren.  We wisten onze kantoren te vestigen op 
een centrale plek in het winkelcentrum van Ekeren, wat de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor de bezoe-
ker erg verhoogde.  Met een divers en uitgebreid programma bereikten we verschillende doelgroepen.  Voor 
elk van de producties zochten we een originele locatie en werkten we samen met even zo diverse partners.  
Met enkele structurele partners werden duurzame samenwerkingsverbanden gesmeed.  De banden met dis-
trict en BIB werden nauwer aangehaald, wat resulteerde in een gedeelde visie en verschillende gezamenlijke 
projecten.  Met de Ekerse Parkfeesten, het Spiegelpaleis tijdens de kerstmarkt en Expeditie Ekeren zetten we 
ons inhoudelijk op de kaart.  Met alleen maar uitverkochte scholenvoorstellingen bereikten we de gehele 
scholengemeenschap van Ekeren, en door een intensieve wervingsactie verzamelden we een enthousiaste 
kern vrijwilligers.  Dé ambitie voor 2010 wordt een continue dienstverlening.

• cc Hoboken
Cultuurcentrum Hoboken bevindt zich nog in een pril stadium.
2008 was het jaar van de doorstart, 2009 zou het jaar van de bevestiging worden.  De verbouwing aan het 
Gravenhof die gepland was in het voorjaar van 2009 is niet kunnen doorgaan.  Hardnekkige klachten (vnl. 
vrees voor overlast) van enkele buurtbewoners, zorgden ervoor dat de geplande werken vastliepen op de mi-
lieu- en bouwvergunning.  We bleven echter niet bij de pakken zitten en trokken net als in 2008 als nomaden 
door Hoboken.
We verhuisden ons hoofdkwartier van boven de bibliotheek naar een meer zichtbare plek in een leegstaand 
winkelpand in het centrum van Hoboken.  Van hieruit organiseerden we activiteiten waar we welkom waren 
of het zinvol achtten.  Tot de hoogtepunten van 2009 behoorden de kinderfeesten in de lente en de concerten 
en circusacts tijdens Camping Louisa in de zomer.
2009 was ook het jaar van ‘Tarzan is van Hoboken’.  Na de eerste wereldoorlog emigreerde Hobokenaar Geor-
ge Bruggeman met zijn familie naar Amerika.  Hier bouwde hij een carrière uit en werd uiteindelijk stuntman 
voor Johnny Weissmuller in de eerste Tarzan-films.  In samenwerking met vele lokale verenigingen ontwikkel-
den we hierrond verschillende activiteiten op meerdere locaties.  Een fotoreportage, een erfgoedbrochure, 
een stuntshow, nieuwe en oude filmpjes, een tekenwedstrijd in samenwerking met de academie voor alle 
basisscholen en een speciale creatie van een circusshow en een theatervoorstelling hielden Hoboken maan-
den in de ban van Tarzan en ‘onze’ George Bruggeman.  Hoboken had weer iets om fier op te zijn.

• cc Merksem
2009 was bedoeld als een verderzetting van de vernieuwde aanpak waaraan cultuurcentrum Merksem in 
2007 en 2008 begonnen was.  Dat is voor het grootste deel gelukt.  Nog nooit ging het cultuurcentrum zoveel 
samenwerkingen aan met huurders en lokale verenigingen, wat resulteerde in drukbezochte projecten als 
het Frida Kahlofestival, de scholenweek rond Merksems jeugdschrijver Guy Didelez en het erfgoedproject ‘Uit 
Vriendschap’.  Ons eigen programma werd gekenmerkt door een gezonde mix van oude waarden en nieuwe 
disciplines.  Voor het eerst zetten we – soms samen met de buren van cultuurcentrum Luchtbal – een kwali-
tatief en drukbezocht theateraanbod neer en onze maandelijkse filmvoorstellingen en ons seniorenaanbod 
werden vaste waarden.
De vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem verving daarnaast de oude vzw Financieel Beheer Cultuurcen-
trum Merksem en deed de samenwerking met het district en de bibliotheek gevoelig toenemen; zowel qua 
overleg als qua projecten (cultuurstraten, Joske Vermeulen, Bevrijdingsfeesten, …).
We zetten inderdaad stevige resultaten neer.  Maar toch werd 2009 niet het jaar dat we voorspeld hadden 
dat het ging worden.  Er was een stevige economische crisis, die onvermijdelijk een rem vormde op het 
groeiverhaal van de Antwerpse cultuurcentra.  De ploeg van cultuurcentrum Merksem ondersteunde in 2009 
lange tijd cultuurcentrum Luchtbal, cultuurcentrum Ekeren en cultuurcentrum Link soms op technisch, soms 
op inhoudelijk vlak.  En dat met een personeelsploeg die steeds kleiner werd.  Dit heeft er ongetwijfeld voor 
gezorgd dat een aantal projecten in Merksem geschrapt moesten worden.
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In februari 2009 besliste het college van burgemeester en schepenen om kasteel Runcvoort op de lijst van 
financieel patrimonium van Ag Vespa te plaatsen.  Hiermee werd een belangrijke stap gezet naar een nieuwe 
invulling van dit leegstaande en vervallen kasteel, maar het betekende meteen het einde voor alle hoop op 
infrastructurele investeringen in het Poppentheater, de Kleine Zaal van cultuurcentrum Merksem, gelegen 
in één van de vleugels van kasteel Runcvoort.  Zonder deze investeringen in toegankelijkheid, verwarming, 
elektriciteit, veiligheid en theatertechniek, bleek het Poppentheater geen toekomst te hebben.  In de maan-
den volgend op deze collegebeslissing schreef en schrapte cultuurcentrum Merksem aan het grootste ver-
huisplan uit haar geschiedenis.  De kiemen werden gezaaid voor een vernieuwd cultuurcentrum Merksem in 
2010 met hoofdgebouw in de Nieuwdreef én een geïntegreerde werking met BIB en academie voor Muziek, 
Woord en Dans.
Of hoe uit een jaar van crisis, een jaar van opportuniteit kan ontstaan.

• Wilrijk
cc De Kern
cc De Kern stelde zich tot doel om van 2009 een consolidatiejaar te maken, een jaar waarin we de basis 
van onze werking zouden kunnen versterken om minstens door te gaan op hetzelfde élan.  We zijn daar in 
geslaagd.
Meer nog, we zijn erin geslaagd om in 2009 en grote sprong voorwaarts te maken.  Inhoudelijk diepten we 
de strategie actief/receptieve werking uit, versterkten we onze vrijwilligerswerking en slaagden we erin het 
integratietraject lokaal cultuurbeleid verder vorm te geven.  Kwantitatief verkochten we in 2009 meer tickets 
dan ooit tevoren.
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2. Infrastructuur en middelen 2009

2.1. Nagestreefde doelstelling: masterplan infrastructurele restyling cultuur-

centra en culturele ontmoetingscentra

2.1.1. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan cultuurcentrum Hoboken 

tegen 2010

Het masterplan cultuurcentrum Hoboken kende een tegenvaller.  Na eerder gunstig advies tot het afleveren 
van een milieuvergunning werd deze opnieuw ingetrokken na protest van een aantal buurtbewonergroepen, 
omwille van vormfouten tussen de aanvraag tot milieuvergunning en het indienen van de bouwaanvraag.  In 
2009 werden de mogelijkheden intensief onderzocht.  Nieuwe locaties?  Kleinere uitbouw?  Of een herstart 
van de procedure op het bestaande perceel?  Duidelijk is dat de realisatie van het masterplan cultuurcentrum 
Hoboken tegen 2010 niet gerealiseerd kan worden.

Stedelijke investering oorspronkelijk gepland in 2009:  € 2.346.000
Werkelijke uitgaven door de Antwerpse cultuurcentra:  € 961.727,98

2.1.2. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan cc De Schelde tegen 2010

Eind 2009 werd aan architectenbureau Poponcini en Lootens opdracht gegeven om op basis van een Plan van 
Eisen te komen tot een ontwerp.  Ook dit masterplan zal dus niet tegen 2010 kunnen gerealiseerd worden.  
Het blijft echter mogelijk om dit te realiseren tegen het eind van de bestuursperiode.

Stedelijke investering  oorspronkelijk gepland in 2009:  € 376.700
Werkelijke uitgaven door de Antwerpse cultuurcentra: € 237.500

2.1.3. Operationele doelstelling: Voorzien van de nodige middelen voor het uitbaten van 

de bestaande en de nieuwe stedelijke infrastructuren

Hieronder worden de jaarlijkse kosten verstaan die voor de stedelijke infrastructuren op de stedelijke gewone 
en buitengewone begroting staan en die effectief zijn aangewend en die voor de niet-stedelijke infrastructu-
ren in de toelage verrekend zijn of door een andere overheid worden betaald.  Dit betekent dat de uitgaven 
van de Roma en ’t Werkhuys niet mee verrekend zijn in de stedelijke uitgaven, maar verrekend zijn in hun 
toelage door de stad.

Stedelijke begroting 2009

Zie tabel op volgende pagina’s



W
er

ki
n

gs
ve

rs
la

g 
CC

A 
20

09

10

UITGAVEN 

Stedelijke begroting 2009

Gewone begroting
 Personeel € 5.637.392,17
 Energiekosten € 437.598 
 Schoonmaak € 629.000 
 Technische contracten € 84.970
 Communicatie (drukwerk) € 162.471,81
 ICT / SRO € 35.162
 Veiligheidskleding € 680
 Onderhoudskosten gebouwen € 219.083,58

Buitengewone begroting
 Masterplan € 271.500
 Aanpassingswerken aan gebouwen € 352.600
 Aankoop meubilair € 107.794,41 
 Aankoop technisch materiaal € 155.381,37
 ICT hardware € 166.00

Voorziene inkomsten 2009
 Verhuringen € 70.770
 Provincie toelage € 200.000
 Vlaamse Gemeenschap € 1.439.500
 Stedenfonds € 102.000

Prioritaire infrastructuurwerken 2009
Naast middelen voor de uitvoering van het masterplan, heeft de stad in 2009 € 352.600 voor onderhoud aan 
de gebouwen uitgegeven.

Studie optimalisatie van de ventilatiesystemen en verwarmingssystemen in cc De Kern, cc Luchtbal, cc Merk-
sem en cc Deurne

 AN/CC Luchtbal, Columbiastr. 110  Brandalarm
    Dakrenovatie
  
 AN/CC Sint-Andries   Buiten schilderwerken
    Aanpassing douchesysteem / spoeling

 BE/CC  Software pc voor aansturing cv

 WI/CC De Kern   Vernieuwen dakbedekking + isolatie (deels 2009, deels 2010)
    Verwijderen koeltoren
    Herstellen Loopbrug

 BEZALI/CC De Schelde Tijdelijke installatie mobile verwarmingssysteem
    Herstelling dakgoot

 ME/CC Nieuwdreef Vernieuwen podium
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INKOMSTEN

Verhuringen
De inkomsten van de verhuringen zijn positiever uitgevallen dan origineel was ingeschat.  We hebben bijna  
€ 25.000 inkomsten extra gegenereerd.  Doch moeten we steeds voorzichtig blijven met de raming van de 
inkomsten omdat we elk jaar meer investeren in de actief/receptieve werking.

Provincie

De convenant met de provincie blijft tot 2012 behouden.  Jaarlijks betaalt de provincie € 200.000.

Vlaamse Gemeenschap

De convenant met de Vlaamse Gemeenschap werd in 2008 afgerond en garandeert de stad een geïndexeerde 
toelage.  Voor 2009 ontving de stad € 1.439.500

Stedenfonds

Voor de toelage van de twee jongste ontmoetingscentra zijn er stedenfondsmiddelen voorzien.  Ook dit be-
drag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2009 ontvingen co Nova en cc Link samen € 102.000.
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2.2. Nagestreefde doelstelling: In elk district is er een culturele voorziening 

met ankerfunctie

2.2.1. Operationele doelstelling: Uittekenen werking nieuwe ankerfuncties in het kader 

van het geïntegreerde samenwerkingsmodel CCA en binnen decretale opdrachten 

Het ontmoetingscentrum Link op Linkeroever werd stedelijk opgericht en daarmee zijn in 2009 alle zoge-
naamd blinde vlekken op het grondgebied ingevuld.

2.2.2. Operationele doelstelling: Voorzien van voldoende mensen en middelen voor de 

bestaande en nieuwe culturele voorzieningen met ankerfunctie

In 2009 waren de toelagen van de bestaande centra nagenoeg gelijk en werden ze geïndexeerd.  Ekeren en 
Hoboken krijgen € 142.000, net iets minder dan de € 153.000 voorzien voor de andere cultuurcentra.  Voor 
De Roma wordt € 612.000 voorzien.  Voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd er omwille van de grootte van het 
district gekozen om deze qua toelage gelijk te stellen aan de culturele ontmoetingscentra, nl. € 51.000

2.3. Nagestreefde doelstelling: Er is een netwerk van culturele en/of ontmoe-

tingsinfrastructuur op niveau wijk/doelgroepen

2.3.1. Operationele doelstelling: Uittekenen werking cultureel ontmoetingscentrum bin-

nen decretale opdrachten en binnen lokale en stedelijke visie 

Sinds 2008 bestaat het netwerk van culturele ontmoetingscentra uit Nova, St. Andries en ’t Werkhuys.
In 2009 is hier co Linkeroever aan toegevoegd.  Ook in 2009 werden de mogelijkheden onderzocht om een 
werkingsmodel cultureel ontmoetingscentrum uit te bouwen in samenwerking met Sociale Zaken om op die 
manier tot een stedelijk transparanter beleid te komen.  Deze gesprekken werden in 2009 niet afgerond.

2.3.2. Operationele doelstelling: Voorzien van voldoende mensen en middelen voor de 

bestaande en de nieuwe culturele ontmoetingscentra.

In 2009 ontvingen de culturele ontmoetingscentra een geïndexeerde toelage van € 51.000

Financiële afrekening 2009 CCA -vzw’S

Zie tabel Afrekening 2009 op volgende pagina’s  
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Financiële afrekening 2009 CCA -vzw’s

 UITGAVEN CCA INKOMSTEN CCA
FOYER      
FOYER    € 362.681,50 € 742.220,77
  700050 Inkomsten Foyer Eigen beheer €  0,00 € 635.245,82
  700080 Inkomsten Foyer Derden € 0,00  € 106.974,95 
  604000 Aankopen Foyer Dranken € 320.252,06 € 0,00 
  604001 Aankopen Foyer Andere € 42.487,03  € 0,00
  604900 Leeggoed € -1.278,33  € 0,00 
  609400 Voorraadwijziging € 1.220,74  € 0,00
     
ALGEMENE WERKING     
 Huur    € 91.180,10  € 0,00
  611001 Huur Gebouwen € 70.565,11  € 0,00
  611010 Huur Voertuigen € 20.614,99  € 0,00
 Onderhoud en Herstellingen  € 285.571,47  € 0,00
  611200 Onderhoud en Herstellingen € 285.571,47  € 0,00
 Energie    € 58.585,91  € 0,00
  612030 Brandstof Gebouw € 21.662,32  € 0,00
  612040 Brandstof Gehuurde Voertuigen € 771,48  € 0,00
  612050 Electriciteit € 30.664,69  € 0,00
  612060 Water € 5.487,42  € 0,00
 Communicatiekosten  € 64.465,97  € 0,00
  612100 Telefoon / Fax € 26.554,27  € 0,00
  612101 Internet € 1.940,54  € 0,00
  612102 GSM € 2.650,37  € 0,00
  612103 Zegels / Verzendingen € 33.320,79  € 0,00
 Kantoorkosten  € 91.365,78  € 0,00
  612200 Aankoop Kantoormateriaal € 27.448,72  € 0,00
  612201 Aankoop Informaticamateriaal € 7.220,57  € 0,00
  612202 Algemeen Drukwerk/fotokopies € 6.576,60  € 0,00
  612210 Catering Kantoor € 9.554,18  € 0,00
  612220 Verblijf / Verplaatsingskost € 8.044,39  € 0,00
  612225 Vergaderkost personeel € 2.690,18  € 0,00
  612230 SRO € 29.831,14  € 0,00
 Opleiding- en Informatiekosten  € 23.465,14  € 0,00
  612300 Abonnementen € 8.357,57  € 0,00
  612301 Lidgelden € 4.878,22  € 0,00
  612302 Documentatie € 1.869,66  € 0,00
  612303 Cursussen personeel € 3.329,34  € 0,00
  612304 Teambuilding € 5.030,35  € 0,00
 Dienstverlenende Organismen  € 63.373,56  € 0,00
  613310 Sociaal Secretariaat € 5.867,73  € 0,00
  312320 Bestuurders € 30.000,00  € 0,00
  613350 Bedrijfsrevisoren € 15.352,31  € 0,00
  613351 Accountants € 10.155,68  € 0,00
  613353 Consultants € 1.997,84  € 0,00
 Verzekeringen  € 23.244,86  € 0,00
  613510 Brandverzekering € 12.030,03  € 0,00
  615540 Verzekering Rollend Materieel € 288,92  € 0,00
  613545 Verzekering Vrijwilligers € 555,95  € 0,00
  613550 Verzekering BA € 1.857,19  € 0,00
  613555 Verzekering Materiaal € 5.212,77  € 0,00
 Representatiekosten  € 8.829,18  € 0,00
  615100 Binnenland € 8.829,18  € 0,00
  615105 Buitenland € 0,00  € 0,00
 Publiekswerking  € 380.119,49  € 0,00
  615200 Publiciteit / Advertenties € 65.776,55  € 0,00
  615204 Fotograaf Foto’s en Fotogravure € 3.604,93  € 0,00
  615205 Lay-out affiches / Flyers € 63.896,82  € 0,00
  615206 Druk Affiches / Flyers € 173.606,81  € 0,00
  615210 Onthaal Pers en Publiek € 10.404,37  € 0,00
  615220 Verspreidingskosten € 42.080,79  € 0,00
  615225 Aankoop Promotiemateriaal € 10.379,55  € 0,00
  615260 Audiovisueel Materiaal € 5.140,93  € 0,00
  615270 Website € 5.228,74  € 0,00
 Prospectiekosten  € 1.915,94  € 0,00
  615400 Reis / Verblijfkosten Binnenland € 365,07  € 0,00
  615401 Reiskosten Buitenland € 967,55  € 0,00
  615402 Verblijfkosten Buitenland € 0,00  € 0,00
  615403 Tickets Prospectie € 583,32  € 0,00
 Uitzendkrachten  € 34.006,44  € 0,00
  617100 Uitzendkrachten € 34.006,44  € 0,00
 Personeelskosten  € 851.868,88  € 0,00
  620000 Personeelskosten € 851.868,88  € 0,00
 Afschrijvingen/Waardeverminderingen  € 169.431,90  € 0,00
  630200 Afschrijvingen Mat.Vaste Activa € 151.375,21  € 0,00
  633000 Waardeverminderingen € 18.056,69  € 0,00
 Andere Bedrijfskosten  € 53.346,44  € 225.916,57 
  640000 Belastingen € 21.370,39  € 0,00
  646000 Door te rekenen ticketkosten € 31.976,05  € 0,00 
  740000 Recuperatie diverse kosten € 0,00  € 90.919,98
  746000 Recuperatie ticketkosten € 0,00  € 30.789,85
  706000 Sponsoring € 0,00  € 25.381,81
  701000 Inkomsten Zaalverhuur € 0,00  € 78.824,93
 Financiële kosten  € 8.953,57  € 153.510,35
  650000 Financiële Kosten € 8.953,57  € 0,00
  750000 Financiële Opbrengsten € 0,00  € 153.510,35

 Uitzonderlijke kosten  € 8.512,34  € 24.377,02
  660000 Uitzonderlijke kosten € 8.512,34  € 0,00 
  760000 Uitzonderlijke opbrengsten € 0,00  € 24.377,02   
 
 TOTAAL ALGEMENE WERKING  € 2.218.236,97  € 403.803,94 €
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PROGRAMMATIEKOSTEN     
  Amusement / Humor / Cabaret  € 134.292,18  € 72.241,21
  Dans  € 59.167,13  € 30.488,33
  Educatieve Activiteiten  € 98.679,80  € 84.698,58
  Film  € 70.027,14  € 110.228,11
  Klassieke Muziek  € 68.866,40  € 38.784,00
  Literatuur  € 36.967,69  € 14.563,20
  Muziektheater  € 11.355,20 € 18.943,93
  Omkaderingsactiviteiten  € 115.074,73  € 46.566,23
  Populaire Muziek / Musical  € 670.175,87 € 459.300,77
  Tentoonstelling  € 31.647,25 € 6.065,00
  Theater  € 673.059,16 € 394.984,97
  Wereldmuziek / Jazz / Folk  € 278.004,52 € 204.478,00
  Andere Activiteiten  € 521.265,00 € 215.120,29
     
 TOTAAL PROGRAMMATIEKOSTEN  € 2.768.582,07  € 1.696.462,62
         
SUBSIDIES EN TOELAGEN     
  736000 Subsidies Infrastructuur € 0,00  € 4.920,00
  736100 Subsidies Ministerie Vl. Gem. € 0,00  € 21.476,20
  736200 Subsidies Provincie Antwerpen € 0,00  € 95.000,00
  736300 Subsidies Stad Antwerpen € 0,00  € 2.012.792,00
  736400 Subsidies District € 0,00  € 313.309,13
  736500 Subsidies Nationale Loterij € 0,00  € 58.795,49
  736600 Subsidies K. Boudewijnstichting € 0,00  € 0,00
  736900 Subsidies Europese Unie € 0,00  € 1.200,00
     
 TOTAAL SUBSIDIES EN TOELAGEN  € 0,00 € € 2.507.492,82
     
  

   
 TOTAAL UITGAVEN  € 5.349.500,54  
 
 TOTAAL INKOMSTEN    € 5.349.980,15 €
 

    
 RESULTAAT  € 479,61 € 
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3. Personeel
Het personeelskader zoals hieronder opgesomd, is het personeel dat een contract via de stad heeft.  Het 
personeel van de Roma en ’t Werkhuys zit hier niet mee in verrekend.  Zij krijgen elk een toelage waarmee 
ze ook personeel financieren.

Personeelskader op 31 december 2009 
Aantal personeelsleden:   102

Cultuurcentra
 Consulent cultuurfunctionaris directeur 5
 Consulent cultuurfunctionaris 3
 Consulent communicatie  1
 Deskundige cultuurfunctionaris directeur 3
 Deskundige cultuurfunctionaris 11
 Programmator (zonder titel cultuurfunctionaris) 2
 Deskundige communicatie 3
 Deskundige boekhouding 2
 Deskundige grafische vormgeving 1
 Administratie  28
 Vakspecialist podiumkunsten leidinggevend 4
 Vakspecialist podiumkunsten 2
 Vakman podiumkunsten  24
 Werkman / werkvrouw  8

Overlegteam
Buiten de personeelsleden die direct werkzaam zijn in de centra zelf, is het bestaande overlegteam van de 
centra in 2009 uitgebreid in functie van de introductie van een geprofessionaliseerd samenwerkingsmodel.

 Bestuurscoördinator    1
 Consulent bestuurskunde  1
 Administratief bediende   2
 Vakspecialist infrastructuur 1

In 2008 zijn we gestart met de uitvoering van het personeelsplan in het kader van de geïntegreerde werking 
van de Antwerpse cultuurcentra.  Het personeelskader kon niet uitbreiden, ook al zijn we gestart met twee 
nieuwe werkingen in Hoboken, Ekeren en Linkeroever.

Gerealiseerde aanwervingen 2009 
In 2009 organiseerden we opnieuw examen voor polyvalent vakman podiumkunsten om enerzijds een betere 
doorstroom tussen de verschillende graden te realiseren en om anderzijds de mensen met een contract be-
paalde duur een contract onbepaalde duur te kunnen aanbieden.  Er namen een 70-tal kandidaten deel aan 
het examen. 17 kandidaten slaagden.  In 2009 werden reeds 5 nieuwe kandidaten aangeworven, 2 mensen 
kregen een contract onbepaalde duur.

Niet gerealiseerde planning
In 2009 slaagden we er niet in om het examen deskundige cultuurfunctionaris tbv het lokaal cultuurbeleid en 
tbv de podiumkunsten open te verklaren.  De examens werden wel al ingepland begin 2010.

Procesmodellering 
Vermits de centra in 2010 mee integreren in het lokaal cultuurbeleid samen met de bibliotheken, werd er 
besloten om in 2009 geen processen te herschrijven, maar om te wachten op de integratie.
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4. Werking en communicatie

4.1. Nagestreefde doelstelling: Het netwerk van de Antwerpse cultuur- en 

culturele ontmoetingscentra streeft een boeiende en uitdagende werking 

na voor alle inwoners en bezoekers van de stad en districten en dit zowel 

voor het lokale als het bovenlokale aanbod, de actief-receptieve en de re-

ceptieve werking.
Alle opdrachten van de cultuurcentra (inclusief de culturele ontmoetingscentra) werden in de strategische 
cyclus van de stad Antwerpen samengebracht onder één nagestreefde doelstelling en op operationeel ni-
veau verder opgedeeld.  Het belangrijkste uitgangspunt dat hierin vervat zit, is de ambitie die de centra de 
komende beleidsperiode willen realiseren.  In tegenstelling tot het vorige beleidsplan zal het immers sterk 
opvallen dat de centra zich minder presenteren als individuele organisaties, maar als één huis met zeer 
verscheiden kamers.  De basis voor de doelstellingen is het bestuursakkoord en de decretale opdrachten die 
als een vlechtwerk doorheen heel de werking lopen.  Het strikt opdelen in opdrachten blijkt immers onrealis-
tisch en weerspiegelt niet de potentie van het samenbrengen van gemeenschapsvorming met cultuursprei-
ding, diversiteit, participatie en competentie.  De uitdaging is dat elke activiteit de mogelijkheid heeft om 
alle opdrachten in zich te verenigen.

Onder elk van de onderstaande operationele doelstellingen werden een aantal projecten geformuleerd die 
door de centra in hun jaarlijkse operationele plannen verder worden verfijnd en in de werkingsverslagen wor-
den geëvalueerd.  Naast de concrete acties/projecten per district zijn er ook een aantal samenwerkingen die 
met alle centra worden gemaakt.  Deze gezamenlijke projecten worden toegelicht onder CCA  algemeen.

4.1.1. Operationele doelstelling: De cultuurcentra werken samen met zoveel mogelijk lo-

kale actoren aan een evenwichtige culturele werking

Project: Cultuurcentra participeren actief aan overlegmomenten op district- of wijkni-

veau en nemen een actieve rol op in het lokale cultuurbeleid van het district 
De basis van de vermelde samenwerkingen is een goed overleg met de lokale partners.  De cultuurcentra engageren zich sterk om hier 
een actieve, al dan niet initiërende en stimulerende rol op te nemen.  Het overleg verschilt sterk per district en is afhankelijk van de 
aanwezige actoren, en het doel (lokale projecten en werking) waarvoor het overleg is opgericht.  Belangrijk is om de mogelijke overdaad 
aan overlegmomenten te beheersen en te streven naar een efficiënt proces en/of actiegericht overleg.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
De directeur van cc Luchtbal is secretaris-penningmeester van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwer-
pen en voert het stafoverleg aan van de vzw.  De ambitie om in 2009 met de partners binnen de vzw (Nova, 
coStA, Link) gemeenschappelijke of centrumoverschrijdende projecten te realiseren, is niet waargemaakt.  
De gestage activering van de vzw, de complexiteit van de vzw district Antwerpen met haar vier huizen en 
het gebrek aan vereenzelviging met dit grote district, maakte dat elke werking haar projecten vooral op de 
eigen wijk richtte.
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Voor cc Luchtbal betekende dit een zeer intensief overleg en samenwerking met alle actoren van de wijk 
Luchtbal om wijkprojecten te doen slagen (zie verder).

co Nova-Kiel
- Nova trok het Nova platform, een vijfwekelijks overleg van verenigingen en Kielse organisaties.  Uitwisse-

ling tussen de verschillende verenigingen en organisaties vormden een belangrijk onderdeel van dit over-
leg.  Nieuwe initiatieven in de wijk van verenigingen of lokale tijdelijke projecten werden hier voorgesteld 
en waar mogelijk werd er een samenwerking opgezet.  Daarnaast zorgde Nova door de trekkersrol voor een 
link met de werking en werden er gezamenlijke activiteiten en gemeenschapsvormende projecten opgezet 
zoals de week van de verenigingen, Dag van het park, nestfeest en de samenwerking met het TeKiel-A festi-
val.

- Nova nam deel aan het overleg met district Antwerpen en de cultuurantenne.  Vanuit dit overleg wordt de 
Magical Mystery Tour georganiseerd.

- Met Samenlevingsopbouw en vzw Recht-Op was er structureel overleg en samenwerking.  Op teamvergade-
ringen (coördinatie Nova) werden de gezamenlijke activiteiten en projecten vorm gegeven.

coStA
- Door de ingrijpende personeelswissel viel het structureel overleg met buurtbewoners en verenigingen stil.  

Voor de organisatie van het feestweekend rond het 15-jarig bestaan van het centrum werd wel een overleg 
georganiseerd.  Dit teneinde de doelgroep van het centrum te laten participeren in het programma en de 
uitwerking ervan.

- coStA stuurt een werkgroep aan die een programma uitwerkt voor in 2010.  Onze rol is het bewaken van de 
participatie van verschillende partners.

- coStA neemt actief deel aan de overlegmomenten van de vzw lokaal cultuurbeleid district Antwerpen.

cc Link
cc link zetelt in het maandelijks cultureel overlegplatform Link.  Er is een continu overleg tussen cc Link en 
de cultuurantenne van district Antwerpen.

• cc Berchem
- In 2009 vond er om de zes weken een lokaal cultuuroverleg plaats, met uitzondering van de zomervakantie.  

Het cultuurcentrum was daar steeds vertegenwoordigd en werkte samen met de partners verscheidene 
activiteiten uit.

- Sinds de cultuurantenne binnen de staf van het cultuurcentrum werd ondergebracht, vertegenwoordigt de 
cultuurantenne het cultuurcentrum in de raad van bestuur van de cultuurraad die maandelijks bij elkaar 
komt.  Voor specifieke projecten en discussies wordt de directeur of een stafmedewerker extra uitgeno-
digd.

- In 2009 was de directeur van het cultuurcentrum lid van de commissie voor gemeenschapsvormende pro-
jecten.  Deze commissie kwam in 2009 vier maal bij elkaar.

- In 2009 heeft het cultuurcentrum het overleg van de Berchemse dienstencentra enkele keren bijgewoond in 
functie van samenwerking rond de tiendaagse van de senior.  In het voorjaar van 2009 zetten we samen met 
hen de voorstelling ‘Sing Sing’ van The Clement Brothers op in dienstencentrum De Meere.  Daarenboven 
werden tijdens de tiendaagse van de senior enkele typische dienstencentra-activiteiten in het cultuurcen-
trum georganiseerd, met weinig succes.  Enkel de atypische activiteiten kenden succes.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- cc De Schelde nam actief deel aan het maandelijks overleg van de cultuuractoren van het district (lokale 

schepen van cultuur, cultuurantenne, districtscoördinator, communicatiedeskundige,…) om het culturele 
leven in het district zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om te brainstormen over wat kan en gaat 
komen.  De samenwerking met het district is intensiever geworden dankzij goede contacten met de mede-
werkers op het districtshuis en hun hulp bij verschillende activiteiten. 

- In de loop van 2009 werd in het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo het ambtenarenoverleg opgestart in 
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het kader van de nieuwe vzw lokaal cultuurbeleid.  De verschillende actoren komen ongeveer eenmaal om 
de twee maanden samen om overkoepelende acties en beleidsvisies te bespreken.  De zakelijke afspraken 
omtrent financiën en gezamenlijke activiteiten met de bibliotheek zijn verduidelijkt dankzij dit overleg.

- cc De Schelde nam actief deel aan het maandelijkse communicatieoverleg in het district.  Hieraan nemen 
communicatiedeskundige, RVT, dienstencentrum, cultuurantenne, jeugdconsulente en bibliotheek deel en 
worden alle activiteiten in het district besproken en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.  Ook de com-
municatie (bv. in den Antwerpenaar en de lokale pers) komt aan bod.  Dit overleg heeft ondermeer geleid 
tot een gezamenlijke evenementenkalender op de centrale server van het districtshuis.  Iedereen vult zijn 
evenementen hierop in en vult regelmatig aan om overlapping van activiteiten te vermijden.

• Borgerhout
De Roma
- Een medewerker van De Roma neemt actief deel aan de vergaderingen van het bestuur en de algemene 

vergadering van de cultuurraad.
- Sinds najaar 2008 neemt De Roma deel aan het driemaandelijks structureel overleg met de stedelijk geli-

eerde professionele culturele organisaties in het district (op initiatief van district & cultuurantenne, samen 
met Trix, De Branderij, ‘t Werkhuys, Rataplan…).

- Voor de voorbereiding en de opstart van de nieuw op te richten vzw lokaal cultuurbeleid in district Borger-
hout, heeft De Roma mee de voorbereidende gesprekken gevoerd.

- Zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, stelt De Roma negen dagen per jaar de ruimtes ter 
beschikking voor vier stads- en vijf districtsdagen.  Naargelang het soort activiteit en de noodzaak, treedt 
De Roma al of niet op als coproducent.  De stadsdagen werden opgenomen voor benefietconcert wereld-
aidsdag, herdenking Tuur Van Wallendael, Ademloos, Patrimoniumonderhoud; voor de districtsdagen was 
er de klassieke seniorendag, een vrouwenfeest voor de allochtone gemeenschap, de muzikale presentatie 
Bekoorlijk Borgerhout en de 11 juli viering.

- De historisch gegroeide samenwerking met Rataplan vzw blijft bestaan: gecoördineerde acties op terrein 
van programmering, promotie en ticketting, vrijwilligers en technische ploeg.

- Met ‘t Werkhuys werd de samenwerking geïntensifieerd: regelmatig overleg afstemmen van programma’s, 
erfgoedacties, RechtOp/cultuurcafé/literair café, cultuurstraten, externe communicatie.

‘t Werkhuys
- ’t Werkhuys nam in 2009 actief deel aan de cultuurraad van het district Borgerhout, het partneroverleg 

Borgerhout en het professioneel cultuuroverleg Borgerhout.  Voor tal van initiatieven bv. Erfgoeddag, Bor-
gerRio,… werd nauw samengewerkt met de cultuurantenne.

- Het vooropgestelde maandelijks overleg met De Roma is niet gerealiseerd.  Wel is er informeel contact tus-
sen de stafmedewerkers door het bezoeken van beide huizen.

- Overleg op regelmatige basis met Rataplan vzw werd niet gerealiseerd.

• cc Deurne
- Het cultuurcentrum nam in 2009 deel aan het overleg stedelijke diensten.
- Het voorziene ambtenarenoverleg in functie van de nieuwe vzw voor het lokaal cultuurbeleid werd niet 

geformaliseerd.  De directeur van het cultuurcentrum, de cultuurantenne en de medewerkers van de POB 
hadden echter wel regelmatig informele overlegmomenten, onder andere ook ter voorbereiding van de 
Raad van Bestuur van de vzw.

- Het cultuurcentrum participeerde actief aan de cultuurraad.
- De samenwerking met samenlevingsopbouw is in 2009 enkel geconsolideerd.  Naast minimum tweemaan-

delijks overleg, kreeg buurthuis Lakbors onderdak in het cultuurcentrum in afwachting van hun nieuw 
onderkomen. Er werd ook samengewerkt voor het ontwikkelen van een buurtfilmprogramma, de fietsvrien-
dinnen, Deurne Wintert! en aan de voorbereidingen van Deurne Draait Door, een project dat in 2010 wordt 
gerealiseerd.

- Ook in 2009 nam cc Deurne de rol van organisator van Deurne Wintert! op zich.  Opnieuw met succes. Het 
programma kon bekoren, met volle zalen als resultaat. Op het plein kon een uitgebreid programma van 
straattheater en muzikale acts de bezoekers verrassen. In totaal telden we meer dan 1500 bezoekers. Naast 
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lokale partners en verenigingen konden ook plaatselijke winkeliers aan de deelnemerslijst van het evene-
ment worden toegevoegd, en de eerste afspraken voor een volgende editie zijn al gemaakt.

• cc Ekeren 
- Het cultuurcentrum participeerde actief aan het structureel overleg tussen de verschillende stedelijke dien-

sten die actief zijn in het district (stafvergadering District, redactieraad De Nieuwe Antwerpenaar, cultuur-
overleg district, wijkfora, scholenoverleg) en overlegmomenten van externe partners.  Daarnaast werd 
intensief samengewerkt met districtsdiensten als de jeugddienst, de erfgoedconsulent, de sport- en senio-
renantenne, wijkcoördinator, …

- Binnen de integratie van het lokaal cultuurbeleid werd op regelmatige basis samengezeten met de cultuur-
antenne en BIB om de inhoudelijke werking op elkaar af te stemmen en gezamenlijke projecten en com-
municatieacties op te zetten, om zo tot een geïntegreerd lokaal cultuurbeleid te komen.

• cc Hoboken
- cc Hoboken nam actief deel aan het driemaandelijks ‘projectenoverleg’.  Onder leiding van het Stedelijk 

Wijkoverleg kwamen alle socio-culturele actoren samen om projecten en werkingen op elkaar af te stem-
men.

- In 2009 kwamen de cultuurpartners op districtsniveau samen in functie van de Raad van Bestuur van de vzw 
Lokaal Cultuurbeleid.

- In samenwerking met de cultuurantenne namen we actief deel aan de planning en organisatie van Lief-
hebber, Erfgoeddag, het Fortenweekend (viering 150 Fortengordel Brialmont), Hoboken Feest, de cultuur-
maand in Hoboken.

- cc Hoboken is volwaardig lid van de cultuurraad en zorgde voor de logistieke en promotionele ondersteu-
ning bij een aantal van de door de cultuurraad georganiseerde activiteiten.

• cc Merksem
- cc Merksem is een actief lid gebleven binnen de Algemene Vergadering én het bestuur van de Merksemse 

cultuurraad.  Naast het louter deelnemen en meewerken aan de verschillende overlegmomenten, zorgde 
het cc ook voor een organisatorisch- en adviesondersteuning voor de cultuurraad.

- cc Merksem heeft haar rol behouden en versterkt als belangrijke partner in het overleg van de Merksemse 
cultuuractoren (met onder andere de cultuurantenne, de bibliotheek, de academie voor beeld, de muziek-
academie, het jongerencentrum, de dienstencentra, het RVT, het ontmoetingscentrum, etc.).

- cc Merksem is in 2009 blijven inzetten op het maandelijks overleg van de dienstencentra van Merksem en 
Luchtbal en de verschillende projecten die volgen uit deze groeiende samenwerking.

- cc Merksem volgde het Merksemse scholenoverleg op.
- cc Merksem bouwde vernieuwde contacten uit met de seniorenraad om een actieve samenwerking te 

kunnen opzetten.  Dit resulteerde in een gezamenlijke reeks voorstellingen waarvoor de seniorenraad en 
-dienst van het district mee zorgen voor boeking, promo en korting voor Merksemse senioren (o.a. via de 
Merksemse 55+ event cheque)

- cc Merksem heeft haar positie in de programmatieraad van MerksemDok niet kunnen behouden, aangezien 
in 2009 een verregaande personeelswissel plaatsvond in MerksemDok en een deel van de continuïteit (o.a. 
de programmatieraad) weggevallen is.  Met de nieuwe ploeg van MerksemDok maken we in 2010 nieuwe 
afspraken.

• Wilrijk
cc De Kern
Alle doelstellingen die we inzake lokaal overleg formuleerden, hebben we gerealiseerd. cc De Kern partici-
peerde in 2009, als trekker of het als deelnemer, aan:
- de Wilrijkse cultuurraad (Sophie Vermeulen volgde half 2009 Max Temmerman op).
- het semi-continu overleg tussen Wilrijkse cultuuractoren.
- het seniorenoverleg (tussen cc, district en seniorenpartners)
- verder roepen we een intens, maandelijks overleg in het leven tussen cultuurantenne, BIB en cc, de raden 

van bestuur van jeugdcentrum VIZIT
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- Daarnaast was de cultuurantenne zeer frequent aanwezig, zoals verhoopt, op de twee- à driewekelijkse 
stafvergaderingen van het cultuurcentrum.

Project: Samenwerking met lokale en stedelijke partners in functie van lokale projecten 

en werking
Om de eigen werking beter ingebed te krijgen binnen de districten en wijken wordt er meer en intensiever dan voorheen met partners 
samengewerkt in het opzetten van lokale projecten.  Het doel is om de centra steviger te verankeren en lokale partners (organisaties, 
verenigingen,…) letterlijk de stap te laten zetten van deelnemer naar deelhebber in de activiteiten van het centrum.  Dat dit een 
proces is waarvan de effectieve resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn, spreekt voor zich.  Dit project linkt ook sterk aan de 
actief-receptieve werking en de vrijwilligerswerking die verder ter sprake komen.  Het komt ook terug binnen de volumebepalingen en 
de concrete projecten die onder spreiding worden vermeld.  Naast de lokale samenwerking is het maken van goede afspraken met een 
aantal stedelijke organisaties voor alle centra cruciaal in hun werking.

• CCA algemeen 
- Zoals vooropgesteld werd door verschillende centra in 2009 contact opgenomen met de Zomer van Antwer-

pen om te bekijken welke samenwerkingsverband mogelijk waren.  Voornamelijk op het vlak van onder-
steuning door de centra van Muziek in de Wijk werden hier concrete stappen gezet.

- In alle centra werd in 2009 de zogenaamde 2€-pas ingevoerd.  Deze pas werd ontwikkeld met het OCMW en 
heeft tot doel om lage inkomensgroepen op een goedkope manier aan cultuur te laten participeren.

 De lancering van deze 2€-pas vond plaats in maart.  Aan het eind van het jaar werden ruim 3.000 2€-tickets 
verkocht.

- Zoals voorzien werd in 2009 het gesprek opgestart met minderhedencentrum De8, evenwel resulteerde dit 
niet in het project ‘curatele’; de gesprekken resulteerden in een veel groter engagement dat in 2010 zal 
resulteren in het engageren van 5 opleidingsplaatsen binnen de centra voor jonge allochtone medewerkers 
en dat voor 2 jaar.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
Op niveau van de wijk Luchtbal kan het cultuurcentrum samen met alle stedelijke en niet-stedelijke partners 
een driedubbele ambitie waarmaken:
- De realisatie van een zeer geslaagd feestweekend Luchtbal, een oeroude wijktraditie die elk jaar in een 

actueel kleedje wordt gestoken.
- De LuchtBar, een zomerprogramma op 4 locaties in Luchtbal, met als constante een mobiele bar vermomd 

als zeppelin.  Bijzonder aan dit project was de medewerking van bijna alle actoren van Luchtbal, van dien-
stencentrum tot buurtsport, van de dienst Samen Leven tot Woonhaven.

- Een erfgoedproject genaamd Hoog Bezoek, in samenwerking met Woonhaven.  Zes torenblokken omringen 
het cultuurcentrum, waarin tal van bewoners het cc nooit betraden.  Daarom: 6 feeërieke decors in de hal-
len van de ‘torens’, en +- 500 bewoners die zich fotografeerden met vrienden.  Resultaat: vele gesprekken, 
vele foto’s en een feest met expo in het cc.

co Nova-Kiel
- De structurele samenwerking met de partners in huis werd verder gezet.  Middels de maandelijkse team-

vergaderingen werden de planningen op elkaar afgestemd en waar nodig en mogelijk werd er gezamenlijk 
geprogrammeerd.

- Met vzw Recht-Op werden maandelijks cultuurcafé georganiseerd.
- Er werden gesprekken gevoerd met de BIB om de samenwerking te intensifiëren, maar wegens tijdgebrek 

kon er geen personeel aanwezig zijn tijdens de literaire cafés.
- Met het Middelheim werd de samenwerking verder gezet.  Nova leidde buurtbewoners toe naar openingen 

van tentoonstellingen in het Middelheimmuseum.  Er werden vanuit Nova bussen ingelegd en het Middel-
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heimmuseum verzorgde een extra rondleiding voor de buurtbewoners.  Samen met Samenlevingsopbouw 
werd een buurtmaaltijd in het Middelheimpark georganiseerd.

- Tijdens het Nestfeest werd er een fotoboek uitgedeeld aan alle aanwezigen en in het kader van erfgoeddag 
konden buurtbewoners zich laten fotograferen aan het Nest.

- De taken van de projectwerker van sociale zaken werden herzien en ingezet voor een ander project.
- Nova organiseerde met Opsinjoren en de cultuurantenne 1 cultuurstraat op het Kiel
- Met het Novaplatform werden verschillende activiteiten uitgewerkt; Nestfeest, verenigingenmarkt op het 

TeKiel-A festival, Dag van het Park en een verenigingenweek.
- Met de academie van Hoboken werden 2 tentoonstellingen in Nova opgezet.

coStA
- Er is een structurele samenwerking met Open School.  Er zijn eerder losse en projectmatige samenwerkin-

gen met de bibliotheek van St-Andries.
- De omliggende scholen zijn een vaste partner in het samenstellen van de kinder- en jeugdprogrammatie.
- Er was sporadisch overleg met dienstencentra in functie van het seniorenaanbod.
- Voor het feestweekend ter gelegenheid van onze verjaardag werd er samengewerkt met meerdere losse 

partners, maar ook met de Stadstrommelaars, Levanto, de Koninklijke Harmonie en Open School.

cc Link
- Gezien de geringe personeelsbezetting zoekt cc Link voor zoveel mogelijk projecten allerhande partners om 

een groter draagvlak te creëren.
- cc Link werkt nauw samen met ontmoetingscentrum Top Hat en dienstencentrum Ter Welen waar in 2009 

theatervoorstellingen en muziekvoorstellingen plaatsvonden.
- Antwerpen Open organiseerde op Linkeroever dit jaar Wintervuur.  cc Link zorgde voor de lokale verankering 

met het vertelfestival, waar vertellingen in huiskamers op Linkeroever werden gegeven door zowel profes-
sionele vertellers als amateurvertellers. Het Openingsfeest werd een feest met lokale verenigingenwaarop 
de ‘Plankskes’ feestelijk werden ingehuldigd.

• cc Berchem
- In 2009 organiseerde het cultuurcentrum de projecten Schoolsout! (een schoolproject) en Maanpraatjes 

(alternatieve programmatie in de BIB) in samenwerking met de bibliotheek.  
- In 2009 groeide cultuurstraten uit tot een groot succes.  We kozen ervoor om maximum 10 straten te se-

lecteren verspreid over twee data.  Met de collega’s uit Deurne (zelfde twee dagen) zetten we samen een 
aantal acts op om kosten te drukken.

- Het slotfeest van het cultuurcentrum vond in 2009 plaats in en rond het Villegaspark in Oud-Berchem.
- De winkeliersvereniging besliste om de braderij in de Driekoningenstraat en Statiestraat in 2009 niet te 

laten plaatsvinden omwille van de werken aan de straat.  Berchem Bruist ging op 11 september 2009 door 
op de Victor Jacobslei.  Op Berchem Bruist kon men genieten van optredens, de verenigingenmarkt van 
socio-culturele activiteiten, een zandbak, jeugdanimatie, fietsenparcours, theater en zo veel meer.

- In 2009 werd samen met de partners gekozen om Muziek in de Wijk naar de namiddag te verplaatsen.  Dat 
zorgde meteen voor een ander publiek, wat werd opgevangen met een divers aanbod van kinderanimatie.

- Er werd gekozen om in functie van lopende festivals of aparte voorstellingen gepaste vorming aan te bie-
den.  Zo organiseerde VormingPlus in de Tiendaagse van de senior verschillende digibetiserende workshops 
over GSM-gebruik en PC, internet, filmpjes,….  En in kader van de Slijktrofee zette de Belgische Improvisatie 
Liga een workshopreeks op.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- Cultuurcentrum De Schelde organiseerde in 2009 drie voorstellingen in samenwerking met het diensten-

centrum en/of RVT en/of seniorenraad.  De senioren werden actief betrokken bij het samenstellen van het 
programma en verzorgen ook de tap (of koffie en gebak).  De formule ‘Swing/zing in’t cc’ op zondagnamid-
dag is een succes en zal worden verdergezet.

- Het betrekken van jongeren bij de activiteiten is problematisch.  Wanneer op de jeugdraad wordt voorge-
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steld om de materiële en financiële poorten van het cc voor hen open te zetten, komt er weinig tot geen 
reactie. In de toekomst zal cc De Schelde bijdragen aan de Nieuwjaarsfuif en op zoek gaan naar andere  
formats en partners zoals de jeugdverenigingen om ook deze doelgroep te bedienen.

- Er is geen specifiek avondprogramma voor jongeren gerealiseerd vanwege het gebrek aan interesse.
- Cultuurcentrum De Schelde werkte intens samen met de jeugddienst tijdens hun workshops in de vakan-

tieperiodes.  Ook de monitoren van de jeugddienst hielpen de medewerkers van het cc bij een filmvoorstel-
ling met uitstap naar het motormuseum.  De samenwerking met de bib voor jeugdactiviteiten moet nog 
gerealiseerd worden.

- De seniorenraad werkte de filmprogrammering van cultuurcentrum De Schelde mee uit.
- Cultuurcentrum De Schelde organiseerde in 2009 samen met en in de BIB een cultuurstraat rond het erf-

goed en de geschiedenis van de Norbertijnen.
- De vergaderingen van de verschillende raden werden regelmatig bijgewoond door de cultuurfunctionaris.  

Goede contacten en vlotte, gezamenlijke projecten waren het resultaat.

• Borgerhout
De Roma
Zoals de vorige jaren, zette de Roma door met de doelgroepenwerking ‘bevoorrechte partners’, die er voor-
namelijk op gericht is om de kansengroepen beter toe te leiden (rol van initiator) en (o.a. financiële) drem-
pels te verlagen voor hun deelname aan het programma (rol van facilitator):
- Met Recht-Op (vereniging voor kansarmen) werd structureel samengewerkt: het maandelijkse cultuurcafé 

(muziekvoorstellingen) vond plaats en wordt geprogrammeerd door De Roma: voor het literaire café werd 
samengewerkt met ’t Werkhuys.

- Met OKRA’s, dienstencentra en rusthuizen werd intensief samengewerkt om senioren te bereiken.
- Met OCMW en in samenwerking met CCA, werd de 2€-regeling ingevoerd voor lage inkomensgroepen.
- Met allochtone verenigingen, buurthuizen en kinder- en jongerenwerkingen werden ook systematische 

samenwerkingsafspraken uitgewerkt om hun deelpublieken te bereiken.
- Tutti Fratelli (gegroeid uit APGA, Antwerps platform voor generatie-armen), werkte in coproductie met De 

Roma in november 2009 met ‘Lysistrata’ een nieuwe voorstelling uit, na de succesvolle reeks van ‘Luizen-
opera’ in 2008.

‘t Werkhuys
- In samenwerking met vzw Recht-Op, De Roma en Bibliotheek Vredegerecht werd het project Cultuurcafé 

Borgerhout voortgezet.  Om de 4 maanden werd er overlegd over programmatie en promotie.
- ’t Werkhuys is een Bibpunt.  Er is jaarlijks overleg met bibliotheek Vredegerecht rond de werking van het 

Bibpunt.
- Met buurthuis ‘De Dreipleintjes’ en gezondheidscentrum ’t Spoor werd het project ‘Crisiskoken met een BV’ 

gerealiseerd.  Tijdens de 3 kookateliers, geleid door een BV, leren de deelnemers op een goedkope en ge-
zonde manier koken.  Aansluitend werd er een infomoment voorzien rond gezonde voedingsgewoonten.

- Met Recht-Op vzw en Barbara Rottiers is er samengewerkt rond het leesbevorderingsproject ‘Uit Liefde voor 
de letter’.  Een succesformule zo bleek, de plaatsen waren in een mum van tijd bezet en ook de verhouding 
tussen mensen uit armoede en niet uit armoede was geslaagd.

- In 2009 vond het project ‘Cultuurstraten’ voor de eerste maal plaats in Borgerhout.  Cultuurstraten was 
een samenwerking tussen de cultuurantenne, Opsinjoren, De Roma en ’t Werkhuys.  In 5 straten werd een 
culturele invulling voorzien tijdens het straatfeest.

- De samenwerking met lokale organisaties rond lokale projecten werd geïntensifieerd.  Waar we in het ac-
tieplan 2009 aangeven dat onze rol bij zulke projecten eerder ondersteunend en logistiek zou zijn blijkt dat 
we bij verschillende projecten meer organisatorisch te werk gegaan zijn bv. BorgerRio.  Tijdens BorgerRio 
verzorgden we de invulling en coördinatie van het podium aan de Zegelstraat.

• cc Deurne
- 2009 was voor cc Deurne een werkingsjaar waarin de samenwerking met het district naar een sterke sy-

nergie is geëvolueerd.  De geïntegreerde werking in de vzw lokaal cultuurbeleid heeft effectief de schotten 
uit het lokaal cultuurbeleid gehaald, wat resulteerde in de intentie om in 2010 gestructureerder te gaan 
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samenwerken. De Kunstroute, de vrijdagavond- en namiddagconcerten, matineevoorstellingen en het cur-
susaanbod mogen opnieuw tot de wapenfeiten van het afgelopen werkingsjaar worden gerekend.  We 
werkten telkens samen met het districtsbestuur, de cultuurantenne, de seniorenconsulent, de jeugddienst 
en de verschillende adviesraden.

- In 2009 werden samen met samenlevingsopbouw Deurne de eerste stappen gezet in een nieuw sociaal-
artistiek project dat we in 2010 zullen realiseren.  Het project kreeg de naam ‘Deurne Draait Door’ en heeft 
een sterk maatschappelijk doel ‘Energie’, en hoe daar rationeler mee om te springen als thema. 

- Op organisatorisch vlak liep in 2009 voor Vila Cabral Deurne niet alles op rolletjes.  De rol van het cultuur-
centrum in de stuurgroep als bruggenbouwer naar de lokale partners werd daardoor nog eens extra onder-
streept.  In 2009 organiseerden we de startactiviteit voor Vila Cabral Deurne en zorgden we voor 3 films en 
2 concerten.

- In 2009 werd het project ‘Deurne Dichter bij Elsschot, Deurne dichter bijeen’ afgesloten met de voorstelling 
van een door Vormingplus gemaakte film.  De vertoning vond onder grote belangstelling plaats in cultuur-
centrum Deurne.  In het project gingen gemeenschapvorming én cultuurparticipatie hand in hand met een 
stuk leesbevordering en cultuurcreatie.

- In overleg met de seniorenraad en seniorendienst van het district werkten we aan een uitgebreid cultureel 
programma voor senioren.  Theater, muziek, dans en vormingsmomenten kwamen aan bod.

• cc Ekeren 
- Het cultuurcentrum ging actief op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met diverse Ekerse vereni-

gingen en partners zoals Chiro Tempo, middenstandsvereniging Ekeren Bruist, Tel 18, Circatt, scouts Mari-
aburg, Natuurpunt Ekeren, dienstencentrum Rozemaai, Atheneum Ekeren, Antwerp International School, 
Moretus Ekeren, Tracé, Gezinsbond Ekeren, C- koren, Jespo,…

- Met enkele lokale cultuurpartners werden duurzame samenwerkingsverbanden gesmeed zoals de Ekerse 
Theaterzaal, Plan B en de Ekerse Academie die uitmondden in een gezamenlijk programma.

- Tijdens het jaarlijkse hoogtepunt – de Ekerse Parkfeesten – wordt een podium geboden aan Ekerse vereni-
gingen, artiesten en collectieven.  Het cultuurcentrum coördineert en faciliteert, samen met en onder-
steund door het district, dit groots, laagdrempelig en gevarieerd festival.

• cc Hoboken
- Tijdens de cultuurmaand (september) organiseerde cc Hoboken twee concerten en circusacts tijdens Cam-

ping Louisa.  In samenwerking met het district en de winkeliersvereniging organiseerden we de cultuur-
markt en verschillende circus- en straattheateracts tijdens de braderij en jaarmarkt.

- In samenwerking met pleinontwikkeling en de plaatselijke bewonersgroep organiseerden we een straat-
feest in de wijk Stuivenberg in het kader van ‘Tarzan is van Hoboken’.  De jongeren werden aangesproken 
door circusworkshops.

- Tijdens de schoolvakantie was er een samenwerking met de Jeugddienst in het kader van Swap en Grabbelpas.
- In samenwerking met het district, zorgden we voor de apotheose van het fortenweekend (150 Brialmont 

fortengordel).  Een vuurspektakel zette Fort 8 in ‘vuur en vlam’.
- In samenwerking met de Jeugddienst en Buurtsport organiseerden we de kinderfeesten in mei en juni.
- Tijdens Hoboken Feest organiseerden we een concert en een comedy avond in de spiegeltent van vzw Ma-

giq.  Bij de start van ‘Hoboken Feest’, de ontsteking van de kerstverlichting, zorgden we voor de muzikale 
animatie.

- cc Hoboken gaf promotionele ondersteuning bij de pop/rock concerten van Novonov.
- cc Hoboken werkte in 2009 samen met Cie Marius in het kader van Zomer van Antwerpen.
- cc Hoboken werkte actief samen met de Jeugddienst en Buurtsport bij de organisatie van de kinderfeesten 

in mei en juni.

• cc Merksem
- 2009 was een jaar van zware besparingen op personeel. Hierdoor hebben een aantal geplande activiteiten 

niet kunnen plaatsvinden.  Ons project binnen de ‘Week van de Smaak’ is het meest duidelijke slachtoffer 
geworden.

- In 2009 werkten we met de academie voor beeld een eindejaarstentoonstelling én proclamatie uit. Een dik-
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ke honderd studenten, vrienden, familieleden, kunstenaars en nieuwsgierigen woonden de finissage bij.
- cc Merksem organiseerde in 2009 niet het openingsfeest van Duveltjesstrand (een productie van ontmoe-

tingscentrum MerksemDok), maar wel het slotfeest.  cc Merksem zorgde voor een feestelijk muzikaal pro-
gramma voor een breed publiek.  Het blijft spijtig dat cc Merksem niet het openingsfeest van dit buurt-
strand heeft kunnen organiseren.  Een kwalitatief feest aan de start van dit project had meer mensen op de 
hoogte kunnen brengen van het bestaan van het strand.  Nu zijn er behoorlijk wat mensen komen opdagen 
die pas de laatste dag te weten kwamen waar Duveltjesstrand lag.  De keuze om ons aandeel in dit feest te 
verzetten werd genomen door Samen Leven, omdat ze meenden dat de bedrijfseenheid zich op die manier 
beter kon profileren.

- cc Merksem werkte een reeks cultuurstraten uit samen met twee Merksemse buurtcomités, ondersteund 
door Opsinjoren.

- cc Merksem organiseerde voor het district een deel van de feestelijkheden rond de onthulling van het 
standbeeld van Joske Vermeulen op het Victor Roosensplein.

• Wilrijk
cc De Kern
cc De Kern slaagde er in zijn actieradius in 2009 perfect te laten samenvallen met het grondgebied Wilrijk.
We sloegen onze tenten op in schooltjes doorheen het ganse district, in dienstencentra, in Neerlandhof, op 
(cultuur-) straten, in studentenhomes, (jazz-)cafés, campussen, bibliotheken, kerkhoven en voetbalpleintjes.
Het integratietraject lokaal cultuurbeleid zoals vertegenwoordigers van BIB, district en cc dat kneedden, 
wierp in deze duidelijk z’n vruchten af.

Project: Jaarlijks per centrum drie gemeenschapsvormende projecten en tweejaarlijks 

in samenspraak met andere lokale actoren per district 1 samenwerking rond cultureel 

(materieel of immaterieel) erfgoed. 
Om de realisatie van gemeenschapsvorming, als facilitaire doelstelling, de komende 5 jaar als aandachtspunt binnen de werking te 
behouden, zullen de centra al dan niet gezamenlijk projecten organiseren die tot gemeenschapsvorming leiden.  Deze projecten kunnen 
ook al onder een ander project beschreven, zijn maar vereisen vaak een aparte methodiek waardoor ze als cases kunnen bijdragen tot 
een beter begrip van wat gemeenschapsvorming effectief is.  Daarnaast legt het bestuursakkoord een belangrijke taak weg voor de 
erfgoedcel om hun werking meer op de districten te richten.  Door per district tweejaarlijks een project rond materieel of immaterieel 
erfgoed uit te werken, willen de centra mee instaan voor de realisatie hiervan.  Deze erfgoedprojecten zijn meestal ook samenwerkings-
projecten (zie hoger) en ze kunnen ook gemeenschapsvormend zijn.  Deze projecten kunnen dus onder meerdere operationele doelstel-

lingen ter sprake komen.

• CCA algemeen
De vooropgestelde acties zijn allen gerealiseerd.  “Uit Vriendschap” werd in vele districten een actie die met 
vele partners tot stand is gekomen, de “cultuurstraten” groeiden uit tot een breed stedelijk initiatief en ook 
“Murga” vond in een aantal districten een gezonde voedingsbodem om verder te evolueren.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
- Maandelijks wordt cc Luchtbal een restaurant-voor-één-avond en kunnen wijkbewoners elkaar treffen bij 

een heerlijke maaltijd.  Meestal worden deze ‘Komen Eten’-formules opgehangen aan een thema, met film, 
dans of concert er als toetje bovenop.

- Hoog Bezoek (zie boven) werd een zeer geslaagd gemeenschapsvormend én erfgoedproject waarbij het 
thema ‘vriendschap’ werd aangegrepen om 500 flatgebouwbewoners te fotograferen in een uniek decor in 
hun inkomhal.  Niemand kon deze tijdelijke fotostudio ontlopen.  Iedereen hield er een mooie foto en een 
goed gesprek met vriend, bekende of onbekende buur aan over.  De ambitie om dit samen met de collega’s 
van andere wijken in het district te doen, is jammer genoeg niet gelukt.
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- De LuchtBar: in augustus en september – samen met de in huis residerende collega van de dienst Samen 
Leven – werd een mobiele openluchtbar gebouwd, om te bougeren tussen op 4 locaties in de wijk.  Theater, 
film, dans, sport en spel, en tal van concerten muteerden de ‘wijk waar nooit iets gebeurt’.  We houden er 
nieuwe cc-bezoekers, vrijwilligers en gezellige zomeravonden aan over.

- De vernieuwde poging om een Murga op te starten in Luchtbal heeft geen resultaat opgebracht.

co Nova-Kiel
- Nova organiseerde in 2009 voor de tweede maal picknicks in het Kielpark met wisselend succes.De samen-

werking met lokale verenigingen was niet ideaal en dit wordt dan ook niet verdergezet in 2010.
- SAS zag af van een project rond straatnamen.
- In de tentoonstellingswijk werd ism cc De Kern de film The Exchange in huiskamers vertoond.
- Naar aanleiding van het Nestfeest werd er een samenwerking opgezet met verenigingen en bewoners.

Tijdens dit feest werd er een gigantisch dessertenbuffet gemaakt en in de aanloop van dit feest werden er 
workshops desserten maken georganiseerd.

- Het Novaplatform sloot aan bij ‘De dag van het park’ en zette in het Kielpark allerlei festiviteiten op.
- Op het Kiel ging er 1 Cultuurstraat door en in 2010 wordt dit verdergezet.

coStA
- De organisatie van het feestweekend was een gemeenschapsvormend gegeven.  Maandenlang werd samen 

vorm gegeven aan het weekend.  Het eindresultaat van dit gemeenschappelijk traject was naar buiten 
komen van deze partners.  We hebben het samen gemaakt en kwamen ook samen in beeld.  Door deze 
samenwerking zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

- Naar aanleiding van de werelderfgoeddag organiseerde coStA een buurtmaaltijd.  De algehele omkadering 
ervan werd gerealiseerd door buurtbewoners.

- De geplande Kersthappening, die een toonmoment zou zijn van verschillende verenigingen uit de buurt, 
werd geannuleerd.  De agenda van het centrum kwam onvoldoende overeen met die van de betrokken 
partners.

cc Link
- cc Link zette samen met Laika en Villanella het project Blok-bloc – een twee weken durend project in en 

rond de sociale woningblokken.  Hier werd er met vele partners nauw samengewerkt, waaronder zeer 
intens met theatergezelschap Laika en kunstenhuis Villanella.  Andere partners waren Linkerwoofer, Mor-
guen, Baobab percussie, Kunstbende, Genootschap Anneke Mossel, Link, Helo, Alo, Euroteam, Kids, Rode 
Kruis Opvangcentrum, Top Hat, Ter welen, Kopspel, Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën, Klankjorum, Radio 
Minerva, Anna3, Sint-Anna College, Wereldwinkel en vele anderen.  Een greep uit het programma?  Prach-
tige speeltuigen uit Spanje, workshops voor kinderen en jongeren, theater in de appartementen, een grote 
tent, dans, mode, verhalen en expo op andere plekken op Europark, een bal, preselectie Linkerwoofer: 
Groot Lawijt, een buurtontbijt, een reuze(n) verlovingsfeest en nog veel meer.

- Het project ‘Plankskes’ werd georganiseerd samen met het Marthatentatief.  Hier engageerden we tal van 
scholen en verenigingen voor het tekenen van in totaal een 700-tal plankskes, waarvan 1 groot kunstwerk 
werd gemaakt dat tentoongesteld werd aan de voetgangerstunnel op Linkeroever.

• cc Berchem
- Tijdens de maanden februari, maart en april 2009 liep de tentoonstelling van Maaike Buys ‘2600 Kleuren’ 

in een voormalig winkelpand in de Driekoningenstraat.  In samenwerking met het cultuurcentrum trok 
Maaike een jaar lang de buurt in en fotografeerde de mensen in en rond de Driekoningenstraat.  Tegelijk 
nam ze hun verhalen op.  Tijdens de looptijd van tentoonstelling namen verschillende buurtscholen en 
verenigingen deel aan een fotoworkshop in het kader van de tentoonstelling.

- Het Vriendschapsfeest in de De Villegasstraat was meteen het slotmoment voor zowel de Slijktrofee, als 
2600 kleuren én werd door de winkeliers van de Driekoningenstraat opgenomen als moment om bij de start 
van de werken aan de winkelstraat een extra promomoment op te zetten.

- Het project met de straatmozaïek is niet doorgegaan omdat er te weinig tijd was om dit met een breed 
draagvlak te kunnen realiseren.
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- In 2009 werd als vervolg op het project ‘Tussen twee sporen’ uit 2008 in heel de wijk de cd met de twee 
‘sporenliedjes’ gebust als uitnodiging voor een intense buurtvergadering.  Uit die buurtvergadering zijn 
uiteindelijk geen initiatieven voortgekomen.

- De geplande picknicks tijdens de zomer vonden niet plaats, maar werden min of meer opgevangen door de 
organisatie van Cultuurstraten en Muziek in de Wijk.

- Het project met UTV, LAF en FMV werd afgelast omdat geen van de drie organisaties zich aan de afgespro-
ken deadlines heeft gehouden.

- Met Fata Murgana werd overeengekomen dat zij zich focussen op de buurt en dat ze via verschillende 
initiaties samenwerking zoeken met lokale verenigingen.  Het jaarlijkse Murgamoment moet een open en 
wervend karakter hebben, maar moet ook een leuk feestje zijn voor de leden zelf.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- Er werd niets gerealiseerd rond het erfgoedproject Uit Vriendschap.
- Het multidisciplinair project in en rond onze Shelter was een succes.  Vooral in de zomer heeft deze tent 

artiesten van alle soorten en maten tot bij de inwoners van verschillende wijken van het district gebracht.
De techniekers van cc de Schelde hebben een grote flexibiliteit en kunde aan de dag gelegd tijdens deze 
activiteiten op locatie.

- De kerstmarkt rond de actie van Buurt aan de Beurt was ook een geslaagd project waar cc De Schelde aan 
deelnam.

- De cultuurstraat aan en in samenwerking met de bibliotheek belichtte de grote abdij met Norbertijnen-
broeders die vroeger in de wijk lag.

• Borgerhout
De Roma
- Murga 2140, de groep die in 2008 onder de vleugels van de Roma startte, werd in samenwerking met de over-

koepelende Murga-coördinatie Trix, ’t Werkhuys en Ecohuis verder ondersteund richting autonome werking.
- Voor BorgerRio 2009 heeft De Roma volop meegewerkt aan de voorbereiding, een uitgebreid dag- en avond-

programma gebracht in de zaal, en gezorgd voor de begeleiding van de artiesten van de straatparade.
- Met een derde editie van Truken van de Foor in augustus 2009, gecombineerd met de circustentoonstelling 

‘Straffe Toeren’, werden opnieuw jong en oud samengebracht rond het thema van kermis, foor, circus en 
volksspelen.

- De Roma heeft deelgenomen aan de Open Monumentendag 2009 en stelde zijn gebouw open voor het 
talrijk opgekomen publiek. 

- Het gebouw van De Roma, dat als monument officieel beschermd is sinds 2002, zal onderwerp zijn van een 
studie- en restauratiefase binnen het kader van de decreten inzake monumentenzorg in Vlaanderen.  In de 
loop van 2009 werd gestart met de voorbereiding: eerste inventaris en globale planning van de werken, 
de aanstelling van de ontwerper/architect, voorbereidend kleuren- en materialenonderzoek en de eerste 
detailplanning van de werken.

‘t Werkhuys
- ’t Werkhuys blijft in 2009 de Borgerhoutse Murga Kinebaba ondersteunen o.a. met het verlenen van repe-

titieruimte, financieren van promotie affiches,…
- De Volxkeuken is een vaste waarde in ’t Werkhuys.  Het aantal deelnemers bleef stijgen en we bereikten 

steeds nieuwe mensen uit verschillende doelgroepen.  In 2009 koppelden we minder toonmomenten aan 
de Volxkeuken. In plaats daarvan speelden we geregeld in op de actualiteit, koppelden we bepaalde the-
ma’s aan de Volxkeuken en voorzagen we een culturele invulling.  Een toonmoment dat niet verbonden is 
met het thema van de Volxkeuken doorbreekt de gezellige atmosfeer en leent zich minder tot ontmoeting 
en sociaal contact.

- Het project ‘Overwinteren in Borgerhout’ werd niet gerealiseerd.
- Samen met bibliotheek Vredegerecht, de cultuurantenne en De Roma werd er gewerkt rond het erfgoed-

project ‘Uit Vriendschap’.  In dit kader werd ‘Jazz-vrienden’ georganiseerd, een middag vol jazz, verhalen, 
vriendschappen,…
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- In 2008 werd met een buurtbewoonster het maandelijkse handwerkclubje Hart Labeur opgestart. In sep-
tember 2009 kwamen de zussen Lot en Lies Saldien erbij. Zij gaven het handwerkclubje een nieuwe impuls.  
Vanaf september vond Hart Labeur wekelijks plaats en werden er geregeld kleine workshops aan het hand-
werkclubje verbonden.  Deze nieuwe impuls zorgt ervoor dat het aantal deelnemers stijgt.

- Sinds enkele jaren neemt ’t Werkhuys deel aan de Opsinjoren Lentepoets.  In 2009 nam ’t Werkhuys de rol 
van initiator op.  Hierdoor vonden we heel wat meer mensen bereidwillig om deel te nemen aan de grote 
stratenkuisactie.  Na het poetsen werd een lekkere tas soep voorzien om zo het contact tussen de buurtbe-
woners te bevorderen.

• cc Deurne
- Naar jaarlijkse gewoonte neemt cultuurcentrum Deurne actief deel aan de activiteiten van Vila Cabral – een 

samenwerking tussen het district, 11.11.11. en verschillende lokale partners – waarbij tal van ‘zuiderse’ 
activiteiten in de periode tussen oktober en november gebundeld worden.  De rol van het cultuurcentrum 
in de organisatie van de activiteiten is aanzienlijk toegenomen.  Het cultuurcentrum zit voortaan mee in 
de stuurgroep en schakelt zijn kennis in om partners te mobiliseren, samen te brengen en mee te denken 
aan creatieve en organisatorische insteken.  Waar mogelijk stellen we onszelf als partner ter beschikking en 
starten we nieuwe initiatieven op.

- Er waren drie projecten rond erfgoed.  Er was de verderzetting van het project ‘Deurne dichter bij Elsschot, 
Deurne Dichter bijeen’ met een waaier aan hoog- en laagdrempelige activiteiten, ingeweven in het lokale 
netwerk.  Het creatieproject ‘The Clement Brothers Sing Sing’ dat in samenwerking met de erfgoedcel en 
Antwerpen Boekenstad werd opgestart, was een daverend succes en stond maar liefst op 22 locaties in 
het Antwerpse met meer dan 1800 bezoekers.  De voorstelling toert momenteel door heel Vlaanderen. In 
samenwerking met volkskundemuseum Turninum creëerden we bovendien een boekje met verhalen uit de 
oude dorpskern van Deurne dat kaderde in het erfgoedproject rond vriendschap.

• cc Ekeren 
- 2009 werd de bestendiging van het project Expeditie Ekeren, een culturele brunch op ongewone plekken, 

waarbij telkens een andere wijk van Ekeren ingetrokken wordt.  Bij elke editie, waarbij ontmoeting in de 
breedste zin centraal staat, wordt nauw samengewerkt met lokale partners, worden podiumkansen gebo-
den aan Ekerse opkomende en gevestigde talenten, gebeurt de communicatie fijnmazig via lokale actoren 
en worden ongewone locaties op een originele manier ontsloten.

- In september participeerden drie straten aan het overkoepelende CCA-project Cultuurstraten.
- Het brede aanbod van de Ekerse Parkfeesten bracht honderden Ekerenaars op de been en was een culmina-

tiepunt van verschillende trajecten die doorheen het jaar liepen.

• cc Hoboken
- In 2009 bleven we de wijken Polderstad en Moretusburg ondersteunen en werkten we samen aan de jaar-

lijkse Halloweentochten en de volksfeesten op Moretusburg.
- In samenspraak met de wijk de Zwaantjes organiseerden we een geanimeerde tocht door de wijk. We be-

zochten opmerkelijke inwoners van de wijk, lieten hun verhaal vertellen en vaardigheden zien.  Bij elk van 
hen werden we hartelijk ontvangen met een hapje en een drankje.  Deze wandeling bracht op een informele 
manier de diversiteit van de wijk in beeld.  De wandeling werd begeleid door muzikanten en vertrok en 
eindigde in het plaatselijke buurthuis.

- Een werking in het Nachtengalenhof noord en zuid is er in 2009 niet geweest.  Door een vraag van het dis-
trictscollege werd er gekozen om in 2009 aandacht te besteden aan de wijk Stuivenberg.  In samenspraak met 
Pleinontwikkeling en de plaatselijke bewoners legden we op het Majoor Maelfaitplein een (mini)traject af om 
de verloren gegane dynamiek terug te vinden.  Dit resulteerde in het samen organiseren van een buurtfeest.  
Dit buurtfeest was tevens ook de aanzet van de Tarzanweek.  In het kader van ‘Tarzan is van Hoboken’ enga-
geerden we Ell Circo D’ell Fuego om ter plekke een circusvoorstelling te maken, gecombineerd met enkele 
circusworkshops. De maanden voordien sprokkelden de mensen van Puntstudio heldenverhalen in de wijk.  
De resultaten, zowel audio- als beeldmateriaal, werden gepresenteerd tijdens de voorstellingen op het plein.

- In samenwerking met de cultuurantenne en Opsinjoren organiseerden we in samenspraak met de plaatse-
lijke bewonersgroep telkens twee cultuurstraten in juni en september.
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• cc Merksem
- cc Merksem ontwikkelde een fijne tentoonstelling met tournee langs allerlei dienstencentra in het kader 

van het erfgoedproject ‘Uit Vriendschap’.  Deze tentoonstelling werd gemaakt samen met tientallen vereni-
gingen die op zoek gingen naar de verhalen achter geschenken.  Het was een geslaagde tentoonstelling, 
maar nog een veel geslaagder totstandkomingsproces waarbij allerlei verenigingen en vrijwilligers hun 
vriendschapsrelaties en familiebanden onderzochten.

- Tijdens de Burendag creëerden cultuurcentrum Merksem samen met de dienstencentra een boeiende ont-
moetingskans voor gebruikers van de centra én de omwonenden.

- Tijdens de Week van de Smaak werkten cultuurcentrum Merksem en dienstencentrum ’t Dokske een volks-
keuken uit met live-muziek van le Trio Perdu.

- Het Nieuwjaarsfeest was in 2009 een ontmoeting van buren, kunstenaars, klanten, verenigingen en vrijwil-
ligers van het cultuurcentrum.  Iedereen die van ver of dichtbij het centrum betrokken was, werd uitgeno-
digd.  Zo’n 200 mensen daagden op voor één van de betere feestjes van het jaar.

• Wilrijk
cc De Kern
- Het jaarlijkse Nestenfeest was in mei 2009 een hoogvlieger, met een ongeziene volksopkomst, en een erg 

schoon diversiteitbereik.  Dat project, met al zijn hoogtepunten en kleinere deelprocessen, blijft uitermate 
relevant, ook na al die jaren.

- cc De Kern is er niet in geslaagd ten volle te participeren aan het Wilrijkse erfgoedproject.  Dat project is 
momenteel verankerd in de vzw-werking Lokaal Cultuurbeleid, naar de toekomst toe moet dit dus vlotter 
verlopen.  Een ‘eigen’ erfgoedproject werd uitgesteld naar seizoen 2010/2011, wegens tijdsgebrek.

- Een algemene vaststelling: hoe actiever en groter de reguliere werking, hoe moeilijker het wordt om er 
nog ad hoc projecten ‘bij te nemen’.  Wèl positief is een tweede vaststelling dat we sneller en makkelijker 
‘speciallekes’ kunnen vasthaken aan die reguliere werking.

- Toeleiding van publiek, innoverende omkadering bij voorstellingen, meer en betere catering en toog-aan-
biedingen; dat al maakte dat de afstand tussen publiek en werking verkleinde, en dat de gemiddelde pu-
blieksparticipatie erg verhoogde en verdiepte.  Tot een soort van reguliere gemeenschapsvormende parti-
cipatie an sich.  Of zoals we in onze inleiding van het Actieplan 2009 schreven: ontmoeting moet centraler 
komen te staan.  Dààr zijn we ten volle in geslaagd.

Project: Verbeteren en versterken scholenaanbod en scholenwerking
Naast HETPALEIS zijn de centra de belangrijkste verstrekkers van een scholenaanbod binnen de stad Antwerpen.  Het scholenaanbod 
was het eerste onderdeel van de werking waarover de centra geïntegreerd samen communiceerden.  Door de clusterwerking (zie ver-
der) werd het aanbod al beter gediversifieerd.  Dat dit nog beter kan, bleek uit de talloze projecten die de centra samen met de lokale 

scholen realiseerden. 

• CCA algemeen
- In 2009 werd in overleg met Lerende Stad een lijst ter beschikking gesteld van de zogenaamde niet-partici-

perende scholen.  Op basis van deze lijst werden acties opgezet voor seizoen 2009-2010.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
De vier huizen in district Antwerpen hadden het pact gesloten om een gemeenschappelijk beleid te voeren rond 
schoolvoorstellingen: volume verhogen, aanbod verbreden, verruimen in leeftijd en verlagen in toegangsprijs.
In de loop van 2009 is het overleg en de opvolging hierrond wat stilgevallen, wat niet wegneemt dat cc 
Luchtbal geprobeerd heeft de doelstellingen te halen.  Met slechts 4 schoolvoorstellingen kon dit uiteraard 
beter. Dit volume zal in 2010 verdrievoudigd worden.  De goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en de 
ruime parkeergelegenheid zijn extra troeven om deze peiler nooit meer af te bouwen.
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co Nova-Kiel
- Nova programmeerde 2 schoolvoorstellingen (8 voorstellingen in totaal).
- Nova ondersteunde 2 scholen bij eindvoorstellingen (technische en logistieke ondersteuning).
- Met 1 school startte we overleg op te zetten om in 2010 samen te werken.
- 2 scholen namen deel aan het voortraject van het Nestfeest. Voor hen werden er dessertenworkshops geor-

ganiseerd en vanuit deze 2 scholen was er een sterke toeleiding naar het Nestfeest.

coStA
- Met de 4 belangrijkste scholen in de onmiddellijke omgeving van het centrum wordt jaarlijks overlegd.  Er 

wordt bekeken wat de noden en verwachtingen van de scholen zijn op het gebied van timing, budgetten, 
leeftijdscategorieën en capaciteit.  CoStA tracht het aanbod voor scholen hierop af te stemmen en een link 
te leggen met het eigen aanbod voor kinderen.

- Er werd overlegd met de collega’s van cc Berchem om de programmatie verder uit te werken.

cc Link
- Voor het project ‘Plankskes’ werd er nauw samengewerkt met scholen van Linkeroever.  Tom Clement trok 

in het najaar naar deze scholen om workshops ‘schilderen op plankskes’ te geven.
- In 2009 werden er 2 schoolvoorstellingen georganiseerd: ‘Oelewapper’ van TG Schemering en ‘Tot in de 

woestijn’ van Laika, het scholenaanbod willen we in de toekomst nog verder uitbreiden.

• cc Berchem
- In 2009 realiseerde bibliotheek De Poort samen met het cultuurcentrum de literaire happening Schoolsout! 

rond en met Rick De Leeuw.  Leerlingen van het secundair onderwijs (vooral Sint-Willebrords/Heilige Fami-
lie) creëerden mee deze literaire happening (interviews, presentatie …) en namen ook de communicatie en 
het onthaal op zich.

- In het kader van Schoolsout! (samenwerking met bibliotheek) kregen leerlingen de kans om aan reductieta-
rief voorstellingen bij te wonen: o.a. ‘Picasso’, ‘Striptease van een genie - Jef Demedts’, ‘Antipode’ - ‘Retina 
Dance Company’, ‘Belga - ’t Arsenaal’,’ Accords - Zoo/Thomas Hauert’.

- Een vaste groep studenten (50) van het conservatorium dans bezoekt jaarlijks 4 dansvoorstellingen.  In 2009 
was dat o.a. Accords – Zoo/Thomas Hauert, Forces – Ugo Dehaes.

- Het cultuurcentrum werkt naar een verdieping van de muzische beleving in schoolverband.  In 2009 wer-
den veel schoolvoorstellingen intensief omkaderd door actieve workshops en op klasniveau begeleid door 
gespecialiseerde docenten.  Leerkrachten voelen zich hierdoor sterk gesteund bij het integreren van de 
voorstellingen in het muzische leerproces.  Het project ‘Kunstoppad’ was een uitgebreide workshop van 
een halve dag rond een beeldend kunstwerk van Koen Van Mechelen.

- In oktober 2009 hadden we de eerste 9+ voorstelling op vrijdagavond.  Tijdens het voorjaar 2010 volgen er 
nog 3 avonden voor 9+ met een dans-,  muziektheater- en circustheatervoorstelling.  De hieraan gekoppelde 
schoolvoorstellingen maken dat cc Berchem een bredere waaier aan schoolvoorstellingen heeft, waarbij 
ook het 4de tot en met 6de leerjaar aan bod komt.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Het overleg met de scholen is erg sterk van start gegaan.  Het cultuurcentrum speelt erg goed in op de wen-
sen van de scholen en doet verschillende voorstellen voor de programmatie, waar de scholen dan feedback 
op kunnen geven.  In 2010 wordt er met een basisschool een ganse dag een lees- en voorleesmarathon geor-
ganiseerd.  Alle scholen komen reeds naar twee voorstellingen in het cultuurcentrum in 2010.

• Borgerhout
De Roma
- De Roma is vanaf september 2009 gestart met een eigen uitgebreid schoolfilmaanbod voor kleuter-, lager- 

en secundair onderwijs.
- Voor het project Straffe Toeren/Truken van de Foor in augustus-september, werden een hele reeks geleide 

bezoeken en workshops voor scholen ingericht.
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- Zoals de werkverdeling van de vorige jaren, heeft in 2009 ook vooral Rataplan ingestaan voor het regulier 
uitgewerkte scholenaanbod voor kinder- en jeugdtheater.

‘t Werkhuys
- Verenigingen, gezelschappen en organisaties gebruiken lokalen en ruimtes in ’t Werkhuys om scholen te 

laten participeren aan allerlei workshops en activiteiten.
- Naar jaarlijkse gewoonte kampeerde het 7de jaar van de Kunsthumaniora een drietal maanden in ’t Werk-

huys.  Enkele van onze ruimtes deden dienst als atelier om hun eindproject te realiseren.  Deze periode 
werd afgesloten met een tentoonstelling toegankelijk voor publiek.

- Een aantal scholen maakten gebruik van één of meerdere ruimtes voor bepaalde projecten bv. Pius X orga-
niseerde een projectweek voor leerlingen uit de richting Woordkunst & Drama in ’t Werkhuys.

- Voor de eerste maal was ’t Werkhuys vertegenwoordigd op de Cultuurbeurs voor het onderwijs. Naar aan-
leiding van deze beurs werd een infofoldertje gerealiseerd speciaal naar scholen gericht.

- In 2009 organiseerde ’t Werkhuys voor de eerste keer een scholenaanbod in het kader van het Joods Cul-
tuurfestival.  Voor de middelbare graad werd een lezing van auteur Joseph Pearce aangeboden, voor de 
lagere graad Sprookjesvertellingen.  Wegens succes werd deze laatste activiteit hernomen.

• cc Deurne
- Bij de keuze van de voorstellingen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de door het gezelschap 

aangeboden mogelijkheden tot omkadering.  Voor de meeste voorstellingen zijn er dan ook lesmappen 
beschikbaar en soms kunnen de leerlingen zelfs op voorhand een voorbespreking of workshop volgen.

- In het kader van ‘Lessen In Het Donker’ werden regelmatig films vertoond die voorzien zijn van een lesmap.  
Bij deze lesmappen wordt niet enkel op de inhoud van de film gewerkt, maar ook het filmtechnische komt 
aan bod.

- De geplande schoolvoorstelling ‘Een Jaar Vol Liefde’ die we in het kader van gedichtendag (29 januari 2009) 
organiseerden, moest jammer genoeg op het laatste moment worden geannuleerd wegens ziekte.

- In 2009 konden de scholen overdag komen kijken naar de humorvoorstelling ‘Monkey Business’ van Youssef 
El Mousaoui, die ook in het avondprogramma werd opgenomen.  Dat werd door de scholen erg gesmaakt 
en is dus voor herhaling vatbaar.

• cc Ekeren
- Het scholenaanbod van het cultuurcentrum was in 2009 één van de absolute sterktes.  Scholenvoorstellin-

gen die – in nauwe samenwerking met en geïnitieerd door Plan B –  aangeboden werden aan alle leeftijds-
categorieën in de Ekerse Theaterzaal, waren allen in geen tijd uitverkocht en konden op erg enthousiaste 
reacties rekenen van zowel leerlingen, leerkrachten, ouders als directies.

- We palmden ook opnieuw de scholen zelf in met producties op maat die cultuur naar de leerlingen zelf 
bracht.

- In samenwerking met Moretus Ekeren en het Atheneum werd het totaalproject ‘Move it! In beweging door 
sport, cultuur en wetenschap’ gerealiseerd.  Een heel schooljaar lang werd in alle graden en door alle vak-
leerkrachten doorgewerkt op het thema ‘Bewegen’.

• cc Hoboken
- In 2009 bleef ons schoolaanbod beperkt tot kleuter- en lagere scholen.  Deze werden opnieuw georgani-

seerd in de scholen of bij onze partner in de Novonov. 
- Het plaatselijk overleg ‘Gelijke Kansen Onderwijs’ werd in 2009 stopgezet.  Hierdoor kon een geplande 

samenwerking niet doorgaan.

• cc Merksem
- ‘Kraak het Kasteel’ was een project waarbij we een aantal scholen probeerden te overtuigen om tijdens het 

najaar van 2009 kasteel Bouckenborgh gedurende een week (of langer) in te palmen.  Hoewel het ons niet 
gelukt is om uiteindelijk een school te vinden die de tijd en zin had om zich hier mee achter te scharen, is 
het een leerrijk traject geweest met overleg- en kennismakingsactivtiteiten met leerkrachten en leerlingen 
op de scholen zelf.
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- We werkten samen met gezelschappen die bij ons aan hun voorstelling sleutelden (Er Was Eens, Nat Gras, 
Pietje Puk, …) een reeks try-outs uit waarbij scholen gratis naar de voorstelling kwamen en wij een nabe-
spreking/feedback voorzagen met de leerlingen en het gezelschap.

• Wilrijk
cc De Kern
De zelfs niet zo ambitieuze doelstellingen die we onder deze paragraaf hadden geformuleerd, hebben we 
niet behaald.  
- Het door ons geïnitieerde scholenproject voor de blinde vlekwerking in Ekeren ging slechts zeer ten dele 

door, door allerlei praktische en inhoudelijke redenen. 
- Het overleg tussen cc De Kern en Wilrijkse scholen werd gecontinueerd, maar niet echt verlevendigd – van 

een heuse doorstart was er in deze geen sprake. 
- Tot slot hoopten we samen met de cultuurcel van Lerende Stad via alternatieve wegen niet-participerende 

scholen wèl te bereiken.  Deze doelstelling liep vertraging op die te maken had met beleidskeuzes.  Pas in 
een volgend werkingsverslag zullen we hierop kunnen terugkomen.

Project: Lokale netwerkmakelaar voor festivals en grote stedelijke cultuurspelers 
Een belangrijke doelstelling binnen het stedelijke cultuurbeleid is een betere spreiding van activiteiten, dus niet enkel in het centrum 
maar ook in de districten.  Binnen de districten zijn de centra de uitgelezen partner voor de grote cultuurinstellingen en festivals.  Som-
mige centra huisvesten ook stedelijke festivals en dragen hiertoe bij aan een stedelijk kunstenbeleid.  Vanaf 2008 willen de centra zich 
sterker profileren als de ideale netwerkmakelaar voor de stedelijke partners die binnen een district/wijk een evenement/festival willen 

opzetten. 

• CCA algemeen 
Alle voorop gestelde doelstellingen werden gerealiseerd, zie voorgaande en volgende tekstgedeeltes 
ivm. toelichting rond samenwerking met Antwerpen Open, Cultuurstraten en Wintervuur op Linkeroever.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
- 2009 werd een voorbereidend jaar voor ‘Habitat’, een grote kunsthappening in 2010.  In een te slopen ap-

partementsgebouw zal cultuurcentrum Luchtbal in samenwerking met Openluchtmuseum Middelheim en 
‘Programma voor stad in verandering’ (Dienst Samen Leven) acht appartementen laten inpalmen door acht 
beeldende kunstenaars die werken rond het thema ‘Wonen’.  Dit Festival voor de Ruimtelijke Verbeelding 
maakt kruisverbanden met: literatuur, het culinaire, muziek,… en zal doorgaan in mei en juni 2010.  Het 
wordt ongetwijfeld een gewaagd maar daarom des te verantwoordbaar experiment om de wijk Luchtbal via 
dit internationaal en interdisciplinair festival op de kaart te zetten.

- Ook werd in 2009 een samenwerking aangegaan met muzikant Dago Sondervan, als curator van Electroni-
cafestival ‘Lambda’ in april 2010.

co Nova-Kiel
Nova werkte opnieuw samen met het TeKiel-A festival.  Een Kielse groep jongeren organiseerde voor de 
derde keer dit festival.  De voorbije jaren trok Nova de verenigingenmarkt op dit festival.  In 2009 werd de 
samenwerking verder uitgebouwd en nam Nova voor een deel de communicatie op zich en werd er een extra 
Nova-stage toegevoegd met twee kindervoorstellingen en comedy.

coStA
Niet van toepassing.
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cc Link
- cc Link vormde de go-between tussen Laika/Villanella en de stad/district en wijk voor het project Blok-Bloc.
- cc Link stond mee in voor de lokale communicatie van Wintervuur op Linkeroever.

• cc Berchem
- Met het Moussemfestival was er in 2009 samenwerking op zowel financieel, programmatorisch en co-

productioneel vlak.  Het festival was naar publieksopkomst en kwaliteit een groot succes.
- Amperdans was oorspronkelijk een initiatief van twee huizen: Monty en WP Zimmer maar werd uitgebreid 

met Troubleyn, deSingel, Ballet Van Vlaanderen en het cultuurcentrum.  Zowel deSingel als het cultuurcen-
trum opteerden voor een tweejaarlijks participatie aan het festival.  Voor het cultuurcentrum betekende dit 
concreet in 2009 dat infrastructuur en personeel ter beschikking werden gesteld van het festival, maar dat 
noch in de programmering, noch in de overheadkosten financieel werd bijgedragen.

- In 2009 werkte het cultuurcentrum actief mee aan Muziek in de Wijk dat voor deze jaargang verplaatst 
werd naar de namiddag.

- Het cultuurcentrum realiseerde in 2009 de tweede versie van De Slijktrofee in samenwerking met Open 
Doek, maar dit was meteen ook de laatste maal.  Waar we meteen na de eerste editie positieve gesprek-
ken hadden met amateurgezelschappen die nog niet deelnamen, bleek enkele maanden later dat bij de 
start van een nieuw seizoen het spelen van een extra voorstelling bovenop de geplande voorstellingen, te 
veel vraagt van een liefhebbersgezelschap.  De Slijktrofee eindigde wel in schoonheid op het Vriendschaps-
feest.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- cc De Schelde participeerde mee aan vier geslaagde cultuurstraten in 2009.
- Het Lillo boekendorp, het Tuin- en vijverweekend, de 11 juliviering, Polderswingt, de Highlandgames… 

zijn al enkele grotere evenementen binnen het district waaraan cc De Schelde een culturele meerwaarde 
geeft.

• Borgerhout
De Roma
- Het grote nieuwe festival in 2009 wordt het circusfestival ‘Circo Roma’, gericht op kinderen vanaf 6 jaar en 

volwassenen.  Dit festival werd in twee delen georganiseerd: de ‘Week van het Hedendaagse Circus’ ism 
Circusvlo – Vlaams centrum Cirkuskunsten, liep in maart 2009, voorafgegaan door een showcase gedeelte 
door Circusvlo.  In december 2009 werden in de week rond Kerstmis opnieuw vijf dagen circusvoorstellin-
gen gepresenteerd.

- Onder het thema ‘Circus, Kermis en Foor’ werd in augustus-september 2009 de derde editie van ‘De Truken 
van de Foor’ gepland, gecombineerd met de tentoonstelling ‘Straffe Toeren’. Beiden waren zeer laagdrem-
pelig en uitdrukkelijk gericht naar alle leeftijdsgroepen.

- Wat betreft netwerkvorming voor jazz, werkte De Roma voort aan de samenwerking met ‘Jazzlab-series’, 
via de programmering.

- ‘Jazz in Antwerpen’, het nieuwe in 2008 gelanceerde Antwerpse jazzplatform betekent voor De Roma vooral 
een gezamenlijk promotieplatform en samenwerkingsverband met de cultuurcentra, Jazz Middelheim, de-
Singel en Arenberg.  In 2009 werd gestart met een eerste beperkte reeks van communicatieacties.

- Filmfestival Perspectief (sociale film) heeft voor 2009 een andere zaalpartner gekozen. 

‘t Werkhuys
Niet van toepassing.

• cc Deurne
- Het cultuurcentrum verzorgde ook in 2009 de programmatie en de organisatie van de vrijdagavondconcer-

ten in het rivierenhof, in samenwerking met het District Deurne en de Arenberg.  Het resultaat waren 9 
avondconcerten en 5 namiddagconcerten voor senioren, met een overdonderend succes.  We kenden een 
topeditie met maar liefst 21.408 bezoekers.
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• cc Ekeren 
- Het cultuurcentrum ondersteunde het jaarlijkse jongerenfestival Circ@ttaque en de Mariaburgse Feesten.
- Cultuurstraten
- Wij boden tijdens de jaarlijkse braderij een randprogramma aan met muziek, circus en straattheater.  Dit 

moment was meteen ook de officiële opening van onze kantoren gelegen in het winkelcentrum van Ekeren, 
waardoor vele passanten een kijkje kwamen nemen en zo de werking en het aanbod van het cultuurcen-
trum leerden kennen.

• cc Hoboken
Niet van toepassing.

• cc Merksem
- De samenwerking met deFilharmonie werd verder uitgewerkt.  Het opzet was om ons vaste aperitiefcon-

certpubliek toe te leiden tot deFilharmonie.  Dit deden we door een kleinere creatie van deFilharmonie op te 
nemen in ons aperitiefaanbod, een wandeling achter de schermen te organiseren in de Elisabethzaal én een 
voorstelling in de Carolus Boromeuskerk mee in ons aperitiefaanbod te steken, aan een interessante prijs.

- Cultuurcentrum Merksem ondersteunde het Centrum voor Beeldexpressie bij het organiseren van hun fo-
tografie-concours ‘Arena Deluxe’.  Cultuurcentrum Merksem leidde o.a. de eigen cursisten fotografie naar 
deze wedstrijd toe.

• Wilrijk
cc De Kern
De Koekeloerenzomer van 2009 kende enkele spijtige tegenvallers.  ATV noch de Zomer van Antwerpen zijn 
afgezakt naar ons district. Eigen activiteiten zoals een erg geslaagd Willrock 2009 (2000 toeschouwers) droe-
gen wel bij tot een fijne festivalzomer.  Tel daar de Cultuurstraten bij (zes in totaal), de theatrale wandeling 
‘In Memoriam’ (op de begraafplaats aan de Jules Moretuslei), de nieuwe samenwerking met het lokale pro-
ject ‘Valaar à la Playa’, ... hebben deze tegenvallers toch meer dan schoon gecounterd.

Project: Cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra realiseren vanaf 1 januari 2008 

een jaarwerking
Cultuurhuizen hebben een traditie om de schooljaren te volgen in hun werking.  Voor de cultuurcentra lijkt dit (met uitzondering van het 
scholenprogramma) achterhaald.  Niet alleen kent Antwerpen ook tijdens de zomermaanden een uitgebreid cultuuraanbod, veel orga-
nisaties/verenigingen zijn actiever in vakantieperiodes maar vinden bv. zelden de geschikte infrastructuren in deze zomermaanden.

Het netwerk van de Antwerpse cultuurcentra zal een heel jaar open zijn. 

Dit wil zeggen: 

1. Vakantieperiodes voor het personeel worden gespreid
2. De dienstverlening wordt geoptimaliseerd
3. Geen algemene sluitingsperiodes maar alternerende rustperiodes
4. Maximaal openstellen van de infrastructuren voor derden
5. Een aangepast vakantieaanbod, al dan niet in eigen programmering

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
De LuchtBar in augustus en september was een totale breuk met de traditie van de zomersluiting. Daarnaast 
werd er de hele zomer achter de schermen naarstig doorgewerkt aan de restyling van het centrum en de 
schouwburg, zodat deze stillere periode in huis optimaal benut werd.
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co Nova-Kiel
Nova was twee weken gesloten tijdens de zomermaanden en twee weken tijdens de kerstvakantie.  Tijdens 
de zomermaanden werden er films aan het Nest en picknicks in het Kielpark georganiseerd.

coStA
De sluitingsperiodes van het centrum vielen in 2009 dikwijls samen met schoolvakanties.  Een groot deel van 
de activiteiten die in het centrum doorgaat, ligt in diezelfde periodes ook stil.  Toch proberen we in samen-
werking met partners als de jeugddienst of buurtsport een aanbod te voorzien.  Zo was er de Summerschool 
eind augustus, waar dagelijks 30 kinderen activiteiten konden doen in ons centrum.
Vooral in het voorjaar zijn we er in geslaagd om tijdens de schoolvakanties zelf nog activiteiten te organise-
ren.  De grote vakantie werd benut om een make-over van onze foyer te realiseren.

cc Link
Tijdens de zomermaanden werden er enkele try-outs van de Plankskes gedaan, waarbij kunstenaar Tom Cle-
ment regelmatig ging tekenen op activiteiten op Linkeroever.  Een samenwerking met het openluchtfestival 
Linkerwoofer is er in 2009 niet gekomen, we zoeken de mogelijkheden in 2010.

• cc Berchem
- Tijdens de zomer werd Muziek in de Wijk gerealiseerd (zie hoger).
- In 2009 werd de verplaatsing van de balie naar de voorkant van het gebouw gerealiseerd in eigen beheer.

Dit betekent een aanzienlijke verbetering op het vlak van publieksonthaal en werkcomfort van de ont-
haalmedewerkers. Uitbreiding van het café – de uitvoeringsdatum van het verhuizen van de drankenstock 
naar een stuk van de oude balie is door chronisch tekort aan technici verschoven naar 2010.

- Loges en kelderfoyer werden aangepast tijdens de zomer om ze aantrekkelijker te maken, daarnaast zijn er 
ook de nodige schilderwerken uitgevoerd.

- In de zomer van 2009 werktenvolgende gezelschappen een stek in het cultuurcentrum: Skagen, Cie Barba-
rie, Cie Soit, Koen de Preter, Cie Lodewijk/Louis,TG Eendhoorn, Ward Ward/Ann v.d. Broek.

- De zomerpicknicks zijn in 2009 niet doorgegaan door een tekort aan personeelsuren.  In 2010 wil het cul-
tuurcentrum met een eerste Pique Nique Classique deze leemte toch gaan vullen. 

- In het najaar van 2009 werden de negatieve gevolgen van de jaarwerking stilaan duidelijk.  Veel personeels-
leden moesten in het najaar nog veel vakantiedagen opnemen, waardoor de laatste maanden van het jaar 
organisatorisch sterk onder druk kwamen te staan.

- De receptieve werking bleef tijdens de zomermaanden doorgaan, maar was niet echt succesvol. Slechts 
enkele verhuringen vonden plaats.

• cc De Schelde
De lokalen van cultuurcentrum De Schelde werden tijdens de schoolvakanties ter beschikking gesteld van de 
jeugddienst en de verenigingen van het district.  Er werden ook samen projecten of activiteiten uitgewerkt 
zoals een workshop of een voorstelling die paste in het programma van de Grabbelpas.

• Borgerhout
De Roma
- Het kantoor en de ticketbalie bleven heel het jaar doorlopend open, met uitzondering van 2 weken sluiting in juli.
- De ingekorte zomersluiting bleef gehandhaafd, zodat in augustus volop terug activiteiten konden doorgaan.

‘t Werkhuys
- Tijdens de schoolvakanties gebruikte de jeugddienst van het district Borgerhout lokalen van ’t Werkhuys 

om hun vakantieaanbod (Grabbelpas), te ontplooien.
- In juli en augustus organiseerde ’t Werkhuys elke dinsdag een zomerconcert van jong talent.  Dit had niet 

het verhoopte succes.  De zomerconcerten in ’t Werkhuys gingen verloren in het grote activiteitenaanbod 
dat er in de zomer voorhanden is.

- De ruimtes van ’t Werkhuys blijven het hele jaar door beschikbaar door middel van sleutelcontracten of een 
vrijwilliger die toezicht uitvoert.
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- De lagere bezetting van de ruimtes in de zomermaanden maakte verfraaiingwerken aan verschillende 
ruimtes mogelijk.

• cc Deurne
- De vrijdagconcerten in juli en augustus in het Rivierenhof werden zeer positief geëvalueerd.  Met een geva-

rieerd programma van 9 avondconcerten en 5 namiddagconcerten konden we maar liefst 21.408 bezoekers 
trekken.  Door de concertreeks kunnen we onze klanten en een hele brede groep Antwerpenaars niet alleen 
tijdens het traditionele theaterseizoen bedienen, maar ook tijdens de zomermaanden.

- Tijdens de zomervakantie organiseerden we in samenwerking met de jeugddienst een musicalstage in de 
theaterzaal van ons hoofdgebouw.

• cc Ekeren 
- Tijdens de zomer werd samen met de Jeugddienst Ekeren een gevarieerd aanbod cursussen, workshops en 

ateliers aangeboden aan jongeren.
- Op ‘Muziek In De Wijk’ was het cultuurcentrum opvallend aanwezig met hun gesmaakte, wervende vrijwil-

ligersactie, waarbij bewoners en omwoners ‘vriend van cc Ekeren’ konden worden.  Deze actie leverde meer 
dan 500 nieuwe ambassadeurs op.

- Op het zomerfestival Circ@ttaque organiseerde het cultuurcentrum een breed randprogramma naar gezin-
nen en jeugd toe.

• cc Hoboken
- De zomeractiviteiten van cc Hoboken behoorden in 2009 tot de hoogtepunten van onze jaarwerking.  Tijdens 

de maand augustus tot en met begin september organiseerden we Camping Louisa.  Vijf woensdagavonden 
in park Sorghvliedt met barbecue, frisse pintjes, een concert en van 22 tot 23 uur een circusvoorstelling.

- Daarnaast werkte het cultuurcentrum niet met een seizoensbrochure, maar met 2 halfjaarlijkse brochures 
die ook de zomermaanden beslaan.  In samenspraak met het district werd hierbij nog een specifieke flyer 
ontworpen: ‘De zomer van Hoboken’, die alle activiteiten tijdens de maanden juli en augustus uit het dis-
trict bundelde.

- De vakantieperiodes van het personeel werden ook gespreid, waardoor er altijd personeel aanwezig was.

• cc Merksem
- cc Merksem ontvouwde ook in 2009 een rijk gevuld zomeraanbod, met onder andere bijdragen aan het 

Duveltjesstrand en als hoofdtrekker van de Zesdaagse van Merksem (o.a. een Nocturne, een Bal Populaire 
voor senioren, een groot en gratis familieconcert, een kinderoptreden, een nieuwe editie van het rockfes-
tival Terrasrock met aandacht voor lokaal opkomend talent, straatanimatie op de braderij, etc…).  Op de 
Zesdaagse trokken we – braderij niet meegerekend – zo’n 4500 bezoekers.

- De zomer is een kalme periode voor zaalverhuur.  Het is immers niet het meest ideale moment voor ver-
enigingen om bv. een voorstelling te organiseren.  In de praktijk staan de grote en kleine zaal van het cul-
tuurcentrum in de zomer daardoor vaak leeg.  cc Merksem koos ervoor om in de zomer de kleine zaal voor 
langere tijd ter beschikking te stellen van gezelschappen voor repetities, opnames, etc…  Een luxe die we 
groepen in de drukte van het seizoen niet kunnen aanbieden.

• Wilrijk
cc De Kern
Deze doelstelling hebben we ten volle gerealiseerd. cc De Kern zelf was gedurende de ganse zomer van 2009 
open (het onthaal), in gebruik (door repeterende gezelschappen, o.a. de Eilandverkaveling) en ‘in werking’, 
met een erg gespreid zomeraanbod doorheen de maanden juni, juli, augustus en september.  We behaalden 
deze doelstelling ondermeer door onze onthaaluren alternerend af te stellen op de openingsdagen van Nova, 
en dit verhaal gezamenlijk en unisoon te communiceren.
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4.1.2. Operationele doelstelling: Een uitgebalanceerd aanbod cultuurspreidende activitei-

ten binnen district en stad en met aandacht voor een evenwicht in dag- en avondaanbod
Cultuurspreiding werd een geïntegreerde manier van werken.  Het bestuursakkoord formuleerde ook uit-
drukkelijk het wegwerken van de blinde vlekken in de stad als opdracht voor de centra.  De centra hebben 
deze boodschap goed begrepen en treden niet alleen meer en meer naar buiten met hun activiteiten, ze 
bedienen ook jaarlijks samen een blinde vlek.

Project: Cultuurcentra bedienen blinde vlekken
Alle centra engageren zich inhoudelijk, financieel en personeelmatig om blinde vlekken tijdelijk te bedienen.  Het doel is mogelijkheden 
van werkingsmodellen te tonen in blinde vlekken met het oog op continuering door lokale en stedelijke diensten.  Binnen de huidige 
mogelijkheden van de centra én binnen het gegeven dat de centra alle blinde vlekken moeten bedienen, is dit een goede inhoudelijke 
en strategische optie.

In 2009 werden – met de programmatorische invulling van Ekeren en Linkeroever – de laatste blinde vlekken ingevuld. 

Project: Cultuurcentra realiseren een boeiend en relevant aanbod voor district en stad 
In 2007 werd de aftrap gegeven van wat in Antwerpen ‘de clusterwerking’ wordt genoemd.  Dit wil concreet zeggen dat alles wat 
disciplinegebonden maar niet projectgebonden is, met programmatoren over de centra heen wordt besproken en vastgelegd.  De 
directeurs van de cultuurcentra vervullen hierbij de rol van de trekker van een cluster.  Zij sturen operationeel over de centra heen 
stafmedewerkers aan die in de cluster zitten én rapporteren de beslissingen van de cluster op het directieteam CCA.  Oorsprong van 
de clustergedachte is dat de cultuurcentra zich niet concurrentieel moeten opstellen ten opzichte van elkaar of gelijkaardige partners, 
maar aanvullend moeten kunnen werken op het al zeer uitgebreide cultuuraanbod in de centrumstad.  Om de relevantie van disciplines 
en deze werking te kunnen beoordelen werden er ook een aantal objectieve gegevens verzameld.

In het werkingsverslag zal steeds binnen het gegevensregistratiemodel van de Vlaamse overheid worden gerapporteerd .  Binnen dit 
model wordt dan ook duidelijk welke acties binnen of buiten het centrum werden georganiseerd.  Ter verduidelijking zullen de centra 

hun hoogtepunten vermelden, zodat het zichtbaar wordt hoe ook deze opdracht voor het voorbije werkingsjaar werd ingevuld.

1. Volumebepaling

Gegevensregistratietabel
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Receptieve activiteiten
Zie tabel op volgende pagina’s
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Diensten in huis
Zie tabel op deze pagina
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Scholen en actieve partners
Zie tabel op deze pagina
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2. Gerealiseerde hoogtepunten 2009

• Antwerpen
cc Luchtbal
- Hoog Bezoek: Gemeenschapsvorming in de hal van een flatgebouw.  Foto’s laten trekken met vriend, familie 

of buur in een gek decor, om die dag (en het cultuurcentrum als stalkende organisator) niet meer te verge-
ten.  500 deelnemers van alle leeftijden en kleuren, dat moet je verdienen, toch minstens één keer per jaar.

- Luchtbar: de Zomer van Luchtbal.  Een verkenning van mensen, binnenpleinen, een aanbod van muziek, 
theater, dans, sport en spel, een mobiele bar met zeppelin er op.

- Theater zoals Klein Jowanneke, ’t Arsenaal met ‘De Pruimelaarstraat’, Dimitri Leue, voor telkens bijna volle 
zalen!

- Een unieke volle zaal: Tijdens de ramadan stond er volkstheater uit Marokko met Marokkaans TV-komiek 
Mohamed El Jem.  Voorafgegaan door een Iftar-maaltijd werd dit een voltreffer: uitgedoste families van 
over heel Vlaanderen bulderden een uitverkochte schouwburg bijeen.  In samenwerking met Daarkom.

- Komen Eten!  Een nieuwe culinaire traditie op Luchtbal en maandelijks 50 vaste klanten voor het cc ver-
momd als gezellig wijkrestaurant.

- Geslaagde verderzetting van de expo-traditie op Luchtbal: Rudy Trouvé en Bache Jespers (schilderijen en 
foto’s, multimedia en wekelijks improvisatieconcerten), fotografie van Sven Lambin en Wendy Marijnissen.  
Het kwaliteitsniveau blijft stijgen, de expo-kandidaten vinden steeds makkelijker de weg naar het cc.

co Nova-Kiel
- Openingsreceptie nieuw onthaal: na drie maanden uitgeweken te zijn naar winkelcentrum Den Tir wegens 

verbouwingswerken in het Nova-gebouw, keerde Nova begin december terug naar de Schijfstraat.  Op de 
openingsreceptie van 3 december kwamen zo’n 250 buurtbewoners, partners en sympathisanten het nieu-
we onthaal (met bibpunt, kleine mobiele bar, infopunt, zitkussens,…) inzegenen.

- TeKiel-A: Nova was voor de eerste keer met eigen programmatie aanwezig op TeKiel-A, een zomerfestival 
begin september in het Kielpark.  Bezoekers konden er gratis genieten van twee kindervoorstellingen van 
Froefroe en ’s avonds stonden er twee comedy-acts, met Latif en Arbi El Ayachi.  Een geslaagde keuze, want 
zowel de kindervoorstellingen als de comedy-shows lokten honderden toeschouwers.  Nova herneemt deze 
succesformule dan ook graag op de TeKiel-A-editie van 2010.

- Rachid Kasmi: als afsluiter van het Cultuurcafé-seizoen 2008-2009 kwam de Marokkaanse ster Rachid Kasmi 
optreden.  Het concert lokte een zeer divers publiek en was goed voor zo’n 150 toeschouwers, een groot 
succes.

- De Mantel: twee dagen lang speelden Johan Petit en Vanessa Broes (MartHa!tentatief) in november de 
voorstelling ‘De Mantel’ in Nova.  Allebei de dagen was de Nova-bar zo goed als uitverkocht.  Onder het 
publiek zowel vast Nova-publiek als nieuwe bezoekers.  Beide avonden betekenden een boost voor de cul-
tuurprogrammatie in Nova.

- Nestfeest: eind april was het een jaar geleden dat het ‘Nest’ gebouwd werd, een sociaal-artistiek project 
dat ongezien veel buurtbewoners bereikte en de betrokkenheid en ontmoeting op het Kiel sterk stimu-
leerde. Op het eerste verjaardagsfeest van het Nest kwamen zo’n 600 bezoekers langs.  Er werd een groot 
taartenbuffet voorzien (voor en door de buurt), er waren optredens,… het feest bewees opnieuw de waarde 
van het Nest-project voor het Kiel.

coStA
- In 2009 bestond coStA 15 jaar, en dat werd gevierd met een feestweekend eind september.  Het werd een 

samenwerking tussen verschillende voorname partners van het centrum.  De aanpak van deze gemeen-
schappelijke activiteit is lovenswaardig.  Tijdens het weekend werd hulde gebracht aan iedereen die in de 
voorbije 15 jaar een steentje heeft bijgelegd.  Er waren toonmomenten van het brede gamma activiteiten 
die coStA ieder jaar weer organiseert.  We bereikten veel wijkbewoners.  Veel van hen zelfs voor de eerste 
keer.  Deze verjaardag werd zo ook een nieuwe start.

- Waar we met de hele ploeg van coStA erg trots op zijn is de opvallende toename van het aantal bezoekers in 
het najaar.  Verschillende activiteiten waren uitverkocht.  We bereikten veel meer mensen dan in de eerste 
jaarhelft, zowel wijkbewoners als mensen van daarbuiten.
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cc Link
- Blok-Bloc: een sociaal-artistiek project in en rond de sociale woningblokken op Linkeroever, met theater in 

een ondergrondse parkeergarage, muziek en comedy in de tent, ‘Linkeroever Bezet’ door de deelnemers 
van de kunstbende, een elfhonderd meter gedicht in de voetgangerstunnel, een verlovingsfeest van de 
reuzen van Linkeroever en zo veel meer.

- Het Plankskes-project waar met hulp van verenigingen en scholen een 700-tal plankskes werden beschil-
derd en het kunstwerk dat een maand stond te schitteren aan de voetgangerstunnel op Linkeroever.

- Wintervuur in de kerstvakantie op het Frederik Van Eedenplein:  Dit festival met circus, theater, muziek, 
vuur, lekker eten, gratis voorstellingen, warmte en gezelligheid lokte 25.000 mensen van en naar Linkeroe-
ver.

• cc Berchem
- Naast de klassieke, brede invulling zette het cultuurcentrum in 2009 hoog in op festivalwerking.  Zo bestond 

de programmatie van het najaar voor een groot deel uit diverse festivals.  De tiendaagse van de senior, het 
Moussemfestival, het Durgafestival en Amperdans.  Deze aaneenschakeling van festivals zorgde voor een 
bijzondere dynamiek binnen de werking van het cultuurcentrum en opende deuren naar een nieuw en erg 
divers publiek.

- De tiendaagse van de senior mag ondanks sommige zwakheden ook afzonderlijk een hoogtepunt genoemd 
worden, in die zin dat ze afweek van de stereotype benadering van de senior.  We denken daarbij vooral aan 
het seniorenproject van Ann Van den Broek dat een prachtig eindresultaat opleverde en nationale persbe-
langstelling genoot.

- Het slotfestival ZomerDromen beschouwen we als een hoogtepunt, omdat op deze vierdaagse alle geledin-
gen van de werking aan bod kwamen.  Zowel reguliere optredens als gemeenschapsvormende activiteiten 
genre cultuurstraten.  Zowel binnen als buiten, artistiek en sociaal.

- Het absolute hoogtepunt was misschien wel het project ‘2600 kleuren’ met Maaike Buys dat tijdens de 
maanden februari, maart en april 2009 in een voormalig winkelpand in de Driekoningenstraat liep. In sa-
menwerking met het cultuurcentrum trok Maaike een jaar lang de buurt in en fotografeerde de mensen in 
en rond de Driekoningenstraat.  Tegelijk nam ze hun verhalen op.  De week voor de tentoonstelling kreeg 
iedere inwoner van Oud-Berchem het boekje van de tentoonstelling in de bus.  Tijdens de looptijd van de 
tentoonstelling namen verschillende buurtscholen en verenigingen deel aan een fotoworkshop aanvullend 
op de tentoonstelling.  De resultaten van die workshops (foto’s en opgetekende verhalen over de wijk) 
werden vastgelegd op 3 verschillende onderleggers tijdens het Vriendschapsfeest, wat meteen het slotmo-
ment was voor zowel de Slijktrofee, als voor 2600 kleuren én bovendien door de winkeliers van de straat 
werd opgenomen als moment om bij de start van de werken aan de winkelstraat een extra promomoment 
op te zetten.  De winkeliers zorgden in groep voor lekker eten, er was een uitgebreid volksspelenparcours 
voor de buurtkinderen, én op het podium een lokaal jazzcombo en een wereldberoemde Turkse saz-speler.  
Uit vriendschap sloten beide groepen het concert samen af.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- In 2009 werden enkele geslaagde zomerconcerten gerealiseerd onder de Shelter.  Ook een schot in de roos 

was de aftrap van SCHELDeVENT als openingsfeest.
- Het winterfeest met Axl Peleman was een erg aangenaam sociaal evenement tijdens de koude winterda-

gen.

• Borgerhout
De Roma
- Met middagconcerten, middagfilms en t-dansants in de namiddag, blijft De Roma een uitgebreid dagpro-

gramma aanbieden, dat direct wil inspelen op cultuurbehoeften bij senioren.
- Met de voorstelling ‘Once’ van Rosas, wordt in de Roma ook gestart met hedendaagse dans.
- De Roma wil zich verder profileren met een zeer uitgebreide jazz-programmatie, zowel in de artistieke wer-

king als in de publieksopbouw.  In 2009 werden 22 jazzconcerten georganiseerd.
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‘t Werkhuys
- Het Feest van den Boom op 1 mei was een succes.  Het hele huis bruiste van de activiteit en creativiteit.  

Verschillende tentoonstellingen vonden plaats, het zomerterras werd ingehuldigd, den Boom geprezen,… 
Het afsluitende optreden van de Daddy’s Darlings & The Big Bang Boys werd zeer gesmaakt.

- In 2009 namen we voor de 2de maal deel aan de Week van de Smaak.  Het originele concept, aangepaste 
Volxkeuken en menukaart, werd aangevuld met 2 filmvoorstellingen en een gegidste wandeling in samen-
werking met Antwerpen Averechts.  Deze wandeling en de Volxkeuken waren een groot succes! 

 Andere hoogtepunten:
- De Volxkeuken, een blijver.  De inspanningen van de voorbije jaren om vrijwillige koks te zoeken wierp dit 

jaar zijn vruchten af.  Bijna elke week vonden we een buurtbewoner, vrijwilliger of sympathisant bereidwil-
lig om te komen koken.

- Ook het Literair café kende succes. Zeker in het najaar van 2009 vonden meer en meer mensen hun weg 
naar het gratis literair aanbod in Borgerhout.  Samen met De Roma en vzw Recht-Op werden er extra in-
spanningen geleverd omtrent de promotie van het cultuurcafé Borgerhout. 

- Nog even vermelden dat ’t Werkhuys in 2009 een 200-tal groepen, verenigingen en particulieren mocht ver-
welkomen in haar ruimtes.  Dit is een stijging van ongeveer 20 % ten opzichte van het voorgaande jaar.

- Ook ’t Kaffee, de ontmoetingsplek van ’t Werkhuys, kende in 2009 een succes.  Steeds meer mensen of het 
nu buurtbewoners, residenten of pendelaars zijn vinden hun weg naar ’t Kaffee.  De activiteiten die zeer 
laagdrempelig gehouden worden, zijn een perfecte aanvulling voor onze lekkere en democratisch geprijsde 
keuken.

• cc Deurne
- De vaste waarden in het podiumaanbod werden behouden, maar extra hoogvliegers waren de première 

van de nieuwe film van Mohamed Ihkan ‘Marokkaanse vrouwen vertellen’, de Radio Modern avond in de 
expohal, De ‘Draaiende Derwisjen’ van het Galata Mevlevi ensemble en ‘De Negen Hemels van de Onder-
wereld’, een locatieproject rond de Mexicaanse dodencultuur in de Fredeganduskerk met daarbij horende 
tentoonstelling.

- De coproductie van ‘Sing Sing’ van de Clement Brothers is een mooie opsteker voor het cultuurcentrum. 
Niet alleen speelden in Antwerpen maar liefst 22 voorstellingen, de tournee reist nu ook door Vlaanderen 
met de vermelding van het cultuurcentrum als coproducent.  Er staan al 32 voorstellingen aangekondigd.

- Het cultuurcentrum registreerde een recordaantal bezoekers in het openluchttheater.  Met maar liefst 
21.408 haalden we nagenoeg het maximum aantal bezoekers in verhouding met de capaciteit van het OLT. 
Ook is het groeiend aantal bezoekers bij de namiddagconcerten op zijn minst opmerkelijk te noemen.  Bij 
één van de voorstellingen moesten we om veiligheidsredenen zelfs de deuren sluiten, omdat we de maxi-
mumcapaciteit hadden bereikt.

- Onze samenwerking met vzw Jean et Mar hebben we een belangrijke stap genomen in het ontsluiten van 
het cultuuraanbod naar het brede Deurnese publiek.  In totaal vonden er tussen maart en augustus maar 
liefst 50 activiteiten plaats.  Uitschieters waren een concert van Raymond van het Groenewoud, Zita Swoon 
en de première van ‘Twee mensen praten…misschien’ van Roy Aernouts en Maaike Neuville, een voorstel-
ling die ook ter plaatse werd gecreëerd.

- Deurne Wintert! 2009 heeft opnieuw zijn doelstellingen bereikt: met een mix tussen laagdrempelige voor-
stellingen zoals de comedy cafés in de plaatselijke kroegen, straattheater, animatie en muziek op het plein 
en de concerten van Laïs Lenski in Pluym en Oltremontano in de Fredeganduskerk konden we verschillende 
doelgroepen bereiken.  Door het laten aansluiten van een kerstmarkt die door Deurnese verenigingen en 
winkeliers werd bemand, konden we verder ook de niet-cultuurparticipanten prikkelen met de losse activi-
teiten op het festivalterrein.  In totaal bereikten we 1.500 mensen.

- Vanaf 2009 werden ook de familiefilms op woensdagnamiddag omkaderd met aangepaste workshops.  Op 
die manier maken we van een bezoekje aan cc Deurne Rix meer dan enkel een cinemabezoek.  De klanten 
zijn enthousiast en we hopen op die manier ook voor de woensdagfilms een nieuw publiek aan te spreken. 
Een echte jongerenprogrammatie hebben we in 2009 niet opgestart.  We richten ons met de familiefilms 
voornamelijk op kinderen tussen 3 en 12 jaar.
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• cc Ekeren 
- De verschillende edities van Expeditie Ekeren waren een absoluut hoogtepunt gezien de opkomst, trouwe 

achterban, samenwerking met lokale actoren, gevarieerde programma en ontmoeting in de breedste zin 
van het woord.

- De Ekerse Parkfeesten, gekoppeld aan de voorjaarsreceptie, wisten honderden Ekerenaars te ontvangen en 
te trakteren op een rijk en divers programma.

- Het aanbod in het Spiegelpaleis tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt in Ekeren trok meer dan 2.000 bezoekers die 
genoten van het aanbod en de warme kerstsfeer.

• cc Hoboken
- De hoogtepunten voor cc Hoboken vonden gezien de omstandigheden allemaal plaats in openlucht.  Dat 

had als groot voordeel dat ze allemaal erg laagdrempelig waren, waardoor er een heel divers publiek van 
kon genieten.

- We denken in eerste instantie terug aan de verschillende activiteiten in het kader van ‘Tarzan is van Ho-
boken’, zoals de stuntshow tijdens de braderij in het centrum van Hoboken en de circusvoorstelling in de 
“boomhut” van Tarzan op het Majoor Maelfaitplein in de wijk Stuivenberg.  ‘Tarzan is van Hoboken’ gaf een 
mooi overzicht van waar cc Hoboken voor staat: een combinatie van laagdrempelige en artistiek kwalita-
tieve activiteiten met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming.  Deze aanpak kon rekenen op een 
grote diverse publieksopkomst en -betrokkenheid.

- De kinderfeesten in het voorjaar en Camping Louisa in de zomer behoorden ook tot onze hoogtepunten van 
2009.

• cc Merksem
- De vierde editie van de ‘Zesdaagse van Merksem’ trok zo’n 4500 bezoekers (de braderij niet meegerekend).
- De tweede editie van het Nieuwjaarsfeest was een nog veel groter succes dan we hadden gedacht, met een 

200 bezoekers (buurtbewoners, verenigingen, gebruikers, kunstenaars en klanten, …) die een hele avond 
genoten van livemuziek, hapjes en drankjes.  We kozen voor de foyer van de Grote Zaal als locatie, omdat 
het kasteel lang niet groot genoeg meer is voor deze jonge traditie.

• Wilrijk
cc De Kern
- Merkwaardige vaststelling: van de voorspelde hoogtepunten is er geen enkele daadwerkelijk gerealiseerd.
- Dat we toch geen bittere smaak overhouden aan het voorbije jaar, heeft veel vandoen met de hierboven 

vermelde vaststelling dat we erin geslaagd zijn om van de culturele participatie aan voorstellingen en pro-
jecten van cc De Kern een ‘merk’ te maken.  Een soort van totaalbelevenis, die verder gaat dan de transactie 
‘geld in ruil voor een ticket’. 

 De inbreng van het publiek was veel actiever, de wisselwerking vraag/aanbod groeide gestaag en momen-
ten zoals de marathon ‘Van Vlees en Bloed’, waarbij we 350 mensen een ganse dag onderhielden met kwa-
liteitsfictie van eigen bodem, drankjes, hapjes, meerdere pauzes, schone intermezzi, …, bleken achteraf het 
predicaat hoogtepunt meer dan waard.

- Daarnaast heeft die vaststelling vandoen met de lastige verankering van concepten als actieplannen op een 
vluchtige, beweeglijke werking als die van cc De Kern.  Het is vaak niet makkelijk om juist in te schatten wat 
binnen 12 maanden en meer gaat uitgroeien tot hoogtepunten en wat niet.  Want gestuurde personeelsin-
zet, herschikte financiële middelen e.d. kan gaandeweg nog erg diepgaand beïnvloeden.

Creatie

In Antwerpen dragen de centra actief bij in het realiseren van de opdracht creatie zoals die in het Cultuurbe-
leidsplan onder het hoofdstuk Kunsten wordt beschreven.  Vaak linkt de creatie ook aan de andere opdrach-
ten van de centra of ontstaan er artistieke producten vanuit een sociaal traject.  Centra zijn zelden producent 
maar wel belangrijke coproducenten (o.a. door het ter beschikking stellen van infrastructuren) voor tal van 
Antwerpse gezelschappen en makers.
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Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
- De curator die cc Luchtbal zo graag had willen inzetten als bekend gezicht en artistiek werver van het 

centrum hebben we niet gevonden, ondanks talloze gesprekken en enthousiaste reacties.  Zoiets vraagt 
langere termijnplanning en blokkering van agenda’s, blijkbaar, als je dan ook nog iemand wil die veel volk 
kan bekoren.

- Theatergezelschap Mars rond auteur en regisseur Angelo Thijssens palmde cc Luchtbal wél grondig in: 2 
Marslabo’s voor jonge honden met podiumgoesting. Een auditie later maakte Angelo in het cc hieruit een 
nieuwe voorstelling die in april 2010 in première gaat.  ‘Speech’ zal deze coproductie met cc Luchtbal heten 
en wij genoten reeds van het toonmoment.

co Nova-Kiel
Een student van de toneelschool in Maastricht repeteerde en maakte een voorstelling in Nova.  Nova zorgde 
voor repetitieruimte, logistieke en technische ondersteuning.

coStA
- ‘Samen in Harmonie’ is een proces dat zijn eindpunt kent in een optreden.  De plaatselijke harmonie zoekt 

samen met muzikanten – lesgevers en cursisten – Turkse sas naar composities die zij samen kunnen bren-
gen.  De verschillende stijlen leren elkaar kennen en ontdekken de verschillen en gelijkenissen.  Beide 
partners repeteren in ons centrum en de hele voorbereiding van het optreden gebeurt onder begeleiding 
en ondersteuning van coStA.

- Het sinterklaasfeest wordt georganiseerd door 2 vrijwilligsters die zelfstandig een ploeg rond zich verzame-
len.  Wij zorgden voor de nodige logistieke en financiële ondersteuning.  Het eindresultaat was een spet-
terend feest waar 100 kinderen met een cadeautje en een goed gevoel naar huis gingen.

- CoStA ondersteunde tevens het Tara-project: kinderen en jongeren uit België en Marokko communiceren 
met elkaar via videoboodschappen.  Er worden sociale thema’s aangekaart en gediscuteerd over dingen 
waar zij mee bezig zijn.  Dit resulteerde in een videocompilatie waar deze boodschappen samen met dans 
en muziek projecten in werden verwerkt.  CoStA organiseerde en ondersteunde plaatsen waar dit project 
aandacht kon krijgen.

cc Link
Bij het project Plankskes kregen linkeroeveraars workshops in het beschilderen van plankskes, waar nadien 
één groot kunstwerk van werd gemaakt.

• cc Berchem
- In het kader van de structurele samenwerking met enkele professionele, artistieke gezelschappen, stelde 

het cultuurcentrum ook in 2009 zijn infrastructuur structureel ter beschikking.  Het gaat hierbij vooral 
om Ward/Ward, het gezelschap van Ann Van den Broek en Kunstencentrum Moussem, die bureauruimtes 
hebben binnen het cultuurcentrum.  De ondersteuning van Theater Onder Het Vel is verdwenen omdat het 
gezelschap haar werking heeft teruggeschroefd.

- In 2009 werden onder andere volgende artiesten ondersteund: Ann vd Broek, Yves De Pauw, Colette Noo-
tenboom, Koen de Preter, Michael Lazic, Ikram Alouad L’Ahcen, Souad Boukhatem, Hans vd Broek, Eric 
Raeves, Mesut Arslan, Fabian Barba.

- Uit Moussemclub groeide een verregaande samenwerking en de opstart van Club Verzet, een theaterpro-
ject voor jongeren dat in 2009 werd bedacht en in 2010 wordt gerealiseerd.

- In 2009 maakten de scholen intensief gebruik van de infrastructuur van cc Berchem; hetzij om eindresulta-
ten van projecten te presenteren, hetzij voor feestmomenten in mei/juni.

- Het SAMW Berchem maakte in 2009 opnieuw gebruik van de schouwburg voor hun project in het kader van 
de ‘Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs’.  Het cultuurcentrum communiceerde dit mee naar een breed 
publiek en verzorgde de ticketting.
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• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Niet van toepassing.

• Borgerhout
De Roma
- In november 2009 ging in De Roma opnieuw een theatercoproductie aan met Tutti Fratelli  (gegroeid uit 

APGA (Antwerps Platform Generatie Armoede), die hun eigen creatie ‘Lysistrata’ in premiere brachten. 
- Ook met De Vikingen – Cinema Retro werd een uitgebreide theaterpremièrereeks gebracht, waarvoor De 

Roma als coproducent optrad.

‘t Werkhuys
De infrastructuur van ’t Werkhuys wordt aan zeer democratische prijzen of zelfs gratis aangeboden aan (lo-
kale) verenigingen en organisaties die zowel op professioneel als amateurvlak bezig zijn.  Op deze manier 
ondersteunt ’t Werkhuys de cultuurcreatie in Borgerhout en omstreken.  Met verschillende van deze groe-
pen organiseren we een toonmoment of try-out open voor publiek bv. Bollywooddansen, Djembe, Flamen-
codansen,…

• cc Deurne
- Cultuurcentrum Deurne startte in 2008 samen met de medewerkers van Opsinjoren en de Cultuurdienst 

van het district al een voortraject op om een voorstelling te creëren op maat van de Antwerpse senioren. 
De Deurnese Clement Brothers dienden zich aan als partner, maar er werd ook steun gezocht én gevonden 
bij andere (al dan niet stedelijke) partners.  Sprongen mee in de boot: Ontmoetingscentrum Den Tip, Het 
Martha!tentatief, OCMW Antwerpen, Antwerpen boekenstad, Provincie Antwerpen, De Erfgoedcel, de Deur-
nese seniorenraad en niet in het minst de Antwerpse Cultuurcentra die de voorstelling spreidden in de Ant-
werpse dienstencentra en op hun podia.  De voorstelling toert momenteel door de rest van Vlaanderen.

- Onze samenwerking met vzw Jean et Mar onder de noemer Pluymvee geeft ook aanleiding tot heel wat 
cultuurcreatie.  Jonge artiesten en opkomend talent vinden er een plek om te repeteren, maar ook geves-
tigde namen zoals Raymond van het Groenewoud en Admiral Freebee werken er aan nieuw materiaal. Het 
hoogtepunt in 2009 was de creatie van ‘Twee mensen praten misschien’, een theatervoorstelling van en 
met Maaike Neuville en Roy Aernouts.

• cc Ekeren 
- Het project met de dienstencentra kon niet gerealiseerd worden.  Dit blijft een ambitie voor 2010.

• cc Hoboken
cc Hoboken gaf in het kader van Tarzan is van Hoboken 2 creatieopdrachten:
Ell Circo D’ell Fuego maakte de circusvoorstelling ‘De Boomhut van Tarzan’ en Circus Bulderdrang ontwik-
kelde 3 filmpjes en een cabaretvoorstelling rond George Bruggeman, de held van Hoboken. ‘De Boomhut 
van Tarzan’ werd vijf maal opgevoerd op het centrale plein in de wijk Stuivenberg en ‘De Held van Hoboken’ 
werd twee maal vertoond in het Gildenhuis.

• cc Merksem
- In 2009 betrokken muzikanten Bart Voet en Sam Vloemans onze productieruimte in het Poppentheater om 

van daaruit te werken aan een reeks voorstellingen.
- cc Merksem werkte samen met Karakter Collectief aan het Frida Kahlo-project.  Deze productie werd een 

multidisciplinair festival rond Kahlo: naast de theatervoorstelling werden ook (zelfgemaakte) filmbeelden 
getoond en werd er een expo met enkel befaamde reproducties en kunstwerken van lokale kunstenaars 
getoond.  Dit laatste in samenwerking met de Academie voor Beeld van Merksem.

- cc Merksem organiseerde in samenwerking met jongerencentrum Bouckenborgh een nieuwe rockrally voor 
lokaal talent met doorstroom naar Terrasrock.

- cc Merksem werkte ook in 2009 samen met de winkeliersvereniging Bredabaan Promotions om tijdens de 
braderij in augustus twee dagen straattheater en -animatie te voorzien onder de titel Braderij op Stelten. 
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De samenwerking verliep in 2009 echter een stuk minder vlot dan in 2008 door de aanslepende onduidelijk-
heid over beschikbare data ten gevolge van de steeds wisselende data van de Schaal Sels, waardoor de data 
van de braderij en de Zesdaagse pas zeer laat definitief werden. Deze lange onduidelijkheid heeft ervoor 
gezorgd dat elke organisatie zich heeft gesmeten op nog vlug alle eigen werk rondkrijgen tegen de deadline 
en dat er dus minder tijd was om samen een aantal zaken uit te werken.

- cc Merksem ondersteunde The Valerie Solanas bij de opnames van hun debuutalbum.

• Wilrijk
cc De Kern
Liesje De Backer en Nico Sturm hebben in 2009 geen vervolg geschreven op hun artistiek traject ‘Soms ben 
ik het vergeten’.  De goesting was er, evenals het geld, maar de tijd en de productionele mogelijkheden ont-
braken.  Creaties die we wèl realiseerden, en al dan niet op tournee stuurden, waren:
- ‘Dulle Gulle Griet’: deze theatermonoloog zag in onze schouwburg het levenslicht, ging er daarna in totaal 

3 keer in première en vervolgde zijn weg naar een spelreeks, door ons gecoördineerd, in museum Mayer van 
den Bergh.

- ‘Get Up, Stand Up 2’ kende een erg succesvol verloop, met in totaal 6 try-outs, 8 heuse voorstellingen en 
gezamenlijk meer dan 1500 toeschouwers.  De ganse regie van dit project lag in handen van cc De Kern.

- Geert De Weyer gaf in het najaar van 2009, in Wilrijk, de aftrap van een nieuwe striplezing-tournee.
- ‘Zestig’ was de titel van een erg geslaagd literair concert.  Concept, productie en regie: cc De Kern. De 

première vond hier plaats, en nadien volgde een tournee van 10 voorstellingen doorheen het ganse land.  
Volgend seizoen wordt deze voorstelling op algemene vraag trouwens hernomen.

- Kindervoorstellingen: ‘Nasreddin’ (met o.a. dj Merdan Taplak), en twee creaties van rijzend talent Sarah 
Moens – ze zagen allemaal het levenslicht in cc De Kern.

- Kees Meerman speelde in september/oktober 2009 een 20-tal voorstellingen van zijn nieuwe cabaretvoor-
stelling ‘Ontketend’ in zijn eigen theateratelier.  Productie, ticketing, communicatie: cc De Kern.

- En tot slot: Tg Elektra speelde in mei en september 2009 een tiental vrije en schoolvoorstellingen van hun 
jongste voorstelling ‘Kramp’ in het beeldenpark Middelheim.  Productie, ticketting, communicatie: cc De 
Kern, incl. financiële ondersteuning van het district Wilrijk.

4.1.3. Operationele doelstelling: De centra consolideren en optimaliseren hun receptieve 

en actief receptieve werking 

Naast de eigen werking is er natuurlijk ook een belangrijke opdracht weggelegd voor de centra in het onder-
steunen van verenigingen en het ter beschikking stellen van lokalen.  Ook hier worden een aantal nieuwe 
initiatieven opgestart.  Een professionalisering van het zalenbeheersysteem en het versterken van de actief-
receptieve werking zal de komende jaren belangrijk zijn.  Daarnaast willen de centra, o.a. door het invoeren 
van de jaarwerking, ook vaste gebruikers door middel van sleutelcontracten op een eenvoudigere manier 
gebruik laten maken van de infrastructuren.

Project: Integratie in SRO van verhuursysteem
In 2009 werd de koppeling tussen het ticketingsysteem en het zaalverhuursysteem en de koppeling met de cultuurdatabank nog niet 
gerealiseerd.  Dit ogenschijnlijk eenvoudige verhaal stuit steeds op een aantal technische consequenties waardoor het moeilijker uit-
voerbaar is dan gedacht. Op basis van deze blijvende problematiek werd in 2009 besloten in 2010 een RFI (Request for Information) uit 
te schrijven die gericht is naar de Europese markt en de bedoeling heeft in 2010 met dit euvel finaal komaf te maken.

Project: Een helder verhuurbeleid
Wie in de stad, het district of de wijk op zoek is naar een zaal om zelf een activiteit te organiseren, moet vaak veel moeite doen om ook 
een geschikte ruimte te vinden.  Vanuit het standpunt van de huurder maakt het niet altijd uit bij wie hij huurt, maar wel dat hij snel en 
efficiënt wordt geholpen.  En hier is nog wat werk aan de winkel. 
Niet alleen de do’s en dont’s van het verhuurbeleid zijn niet altijd even duidelijk, waar welke zaal kan worden gehuurd en aan welke 
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prijs is nog onduidelijker.  De centra formuleerden 10 gezamenlijke actiepunten om dit te realiseren waaronder o.a. zalenbrochures per 
district (in nauw overleg en realisatie met de cultuurantennes), herbekijken retributiereglement, duidelijk overleg tussen de centra, ….  
Deze actiepunten zullen in de operationele plannen per jaar worden verfijnd en in de werkingsverslagen worden geëvalueerd.

Het zalenbeheer van de bibliotheken zal ook binnen dit verhuurbeleid een plek krijgen.

• CCA algemeen 
Eind 2009 werd een nieuwe afsprakennota en retributiereglement opgesteld en goedgekeurd wat betreft de 
infrastructuur van CCA. Voor de zomer 2010 wordt deze uitgebreid met de stedelijke ontmoetingscentra en 
bibliotheken.

Project: Versterken actief/receptieve werking
De cultuurcentra definieerden een actief-receptieve werking minimaal als: “Er kan pas van een actief-receptieve verhuring worden 
gesproken als er een samenwerking is tussen huurder en cultuurcentrum die het loutere gebruik van de infrastructuur overstijgt en een 

inhoudelijk verhaal vertelt.”

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
- Het recreatie- en vormingsaanbod voor kinderen op woensdagnamiddag, dat door verschillende organisa-

ties werd verzorgd, is op elkaar afgestemd.  Zo kunnen kinderen nu van een knutselatelier recht naar een 
dansatelier, of sporten buiten.

- De structurele samenwerking met de residentiële partners van het bedrijf Samen Leven (stad) leidde tot 
een samenwerkingsakkoord tussen de 2 stedelijke bedrijven, waarin de opdracht en de samenwerkings-
vereisten in opgetekend staan.  Zo wordt de output van de samenwerking nog vergroot en versterkt.

co Nova-Kiel
- In februari organiseerde Nova samen met verenigingen de week van de vereniging.  Tijdens deze week 

gaven een tiental verenigingen een initiatie of workshop.
- Nova nodigde verenigingen en bewonersgroepen die occasioneel huren in Nova uit om de werking bekend 

te maken en de banden aan te halen.  Een tiental verenigingen gingen in op deze uitnodiging en sloten zich 
aan bij het Novaplatform.

coStA
- De voorbereiding van 15 jaar coStA gebeurde met verschillende partners samen.  In overleg werd een ge-

meenschappelijk programma vastgelegd waarin iedere partner aan bod kwam.  CoStA was de rode draad in 
dit geheel en ondersteunde zijn bondgenoten.

- Er is een actief/receptieve werking met muziekschool AMSA, stichting Lodewijk de Raet en Open School.
- Met de stuurgroep St-Andries wordt de viering van de Gouden Neus georganiseerd en ook de maandelijkse 

buurtmaaltijden.

cc Link
Niet van toepassing.

• cc Berchem
- De autonome werking van de feestzaal kon niet worden gerealiseerd, o.a. omdat de nodige fondsen voor 

het plaatsen van toiletten ontbraken.
- Het cultuurcentrum realiseerde in 2009 een opendeurdag in samenwerking met de vaste gebruikers.
- De vaste gebruikers van onze infrastructuur werden opgenomen in de jaarbrochure, en alle grotere initia-

tieven van onze vaste gebruikers kregen redactionele aandacht in het tweemaandelijks ccBe-zine.
- In aanloop naar de tweede editie van de Slijktrofee (mei 2009) werden voor de leden van de amateurge-

zelschappen van Berchem – en voor jongeren tijdens de paasvakantie – een aantal gratis workshops aan-
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geboden.  Gecoördineerd door de in het cultuurcentrum residerende BIL werden workshops improvisatie 
afgewisseld met workshops beweging en woord.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- Er zijn reeds verschillende verenigingen die hun weg naar onze zalen gevonden hebben.  Ook verschillende 

stadsdiensten organiseren geregeld activiteiten in cc De Schelde met steun van onze medewerkers op ver-
schillende aspecten.

- Cultuurcentrum De Schelde organiseert in 2010 een avond rond Jazz samen met de lokale vereniging Jazz-
fun.

• Borgerhout
De Roma
- Het blijft zo dat in district Borgerhout ’t Werkhuys de partner is die de actief/receptieve werking echt kan 

vormgeven, omdat zij wel over de geschikte infrastructuur beschikken en de Roma niet.  In die zin zijn de 
twee werkingen echt complementair.

‘t Werkhuys
- In Borgerhout is ’t Werkhuys dé speler op (actief) receptief gebied.  In 2009 maakten we deze rol nog maar 

eens waar door een 200-tal verenigingen/organisaties en particulieren te mogen verwelkomen in ons huis.  
Het programmaboekje, de website, mailings, drukwerk,… zorgden mee voor dit succes.

- In december werd een nieuwe grote danszaal geopend.  Deze zaal is uitgerust met een zwevende dansvloer 
en is onder andere geschikt voor klassiek ballet, iets wat we voorheen niet konden aanbieden.

- Met een aantal vaste residenten gingen we een samenwerking aan die resulteerde in een toonmoment in 
’t Kaffee of andere ruimte.  Onder andere een tapas-avond met Flamencodans, Bollywooddans, optreden 
Waïra, dansvoorstelling van Sylvie Huysman, …

- Voor de residenten wordt er aan het begin van het culturele seizoen een receptie georganiseerd zodat zij 
kunnen kennismaken met elkaar.  Dit is ook een uitgelezen moment voor ’t Werkhuys om enkele afspraken 
te maken met de gebruikers.

- In 2009 realiseerde we meerdere actief/receptieve activiteiten.  Enkele voorbeelden hiervan zijn het Teken-
filmweekend van vzw Raket, het zinnenprikkelende festival ‘Stout(st)e dromen’ van FC Poppesnor, Toon-
dagen van ‘De Dagen’ en WOORDattack.  Bij al deze activiteiten verleent ’t Werkhuys buiten de ruimte 
eventueel ook ondersteuning op vlak van communicatie, organisatie en/of personeelsinvulling.

• cc Deurne
- Na herhaalde pogingen om een evenement op te zetten met een aantal Deurnese jongeren, bleek de tijds-

druk onder invloed van vakantie en examenperioden te groot om de projecten tot een goed einde te brengen.
- Onze samenwerking met Filmmagie Vlaanderen rond het filmprogramma werd verdergezet en verder fijn-

gestemd.  Samen zorgden we voor een filmaanbod van maar liefst 74 films.
- In samenwerking met buurthuis Dinamo startten we in het najaar met buurtcinema in het buurthuis.  Be-

doeling was daarna de overstap te maken naar de cinemazaal in cc Deurne Rix.  De interesse van de be-
zoekers van Dinamo was echter niet groot genoeg om het project verder te zetten.  In 2010 zullen we dus 
andere manieren moeten zoeken om onze filmzaal verder te ontsluiten naar de onmiddellijke omgeving.

• cc Ekeren 
Niet van toepassing.

• cc Hoboken
Niet van toepassing.

• cc Merksem
- cc Merksem nam een nieuwe vormgever onder de arm voor haar drukwerk, waardoor de vooropgestelde 

samenwerking met de Koninklijke Fotoclub Merksem (waarbij zij de foto’s voor de brochure leverden) is 
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weggevallen.  Ter vervanging werd de fotoclub wél ingeschakeld in het kader van de Week van de Poëzie.  
Daarnaast betrokken we de fotoclub zeer actief in het erfgoedproject ‘Uit Vriendschap’.

- cc Merksem werkte samen met Karakter Collectief aan het Frida Kahlo-project.  Deze productie werd een 
multidisciplinair festival rond Kahlo: naast de theatervoorstelling werden ook (zelfgemaakte) filmbeelden 
getoond en werd er een expo met enkel befaamde reproducties, kunstwerken van lokale kunstenaars ge-
toond.  Dit laatste in samenwerking met de academie voor Beeld van Merksem.

- Samen met de Merksemse dienstencentra organiseerden we in 2009 een comedy-event tijdens de Buren-
dag.  Nigel Williams liep die dag 3 dienstencentra af en deed in totaal zo’n 350 senioren en buren lachen.

- Door personeelstekort zijn we er weer niet in geslaagd de curateleweek te organiseren, waarbij een alloch-
tone organisatie gedurende een week de curatorrol op zich neemt in het cultuurcentrum. Ook de zomer-
concerten met de lokale harmonieën zijn er niet van gekomen door een tekort aan tijd, personeel en de 
aanslepende onduidelijkheid van onze zomerprogrammatie door de moeilijkheden rond Schaal Sels.

• Wilrijk
cc De Kern
Alle onderdelen die we formuleerden ter behaling van deze doelstelling hebben we gerealiseerd.
Driekwart van onze vormingsactiviteiten, en een steeds groter deel van onze podiumactiviteiten kwamen tot 
stand i.s.m. lokale verenigingen.  Meer nog: we zijn er van overtuigd dat deze methodiek aan de grond ligt 
van het kwantitatieve succesjaar (in termen van ticketverkoop) 2009 voor cc De Kern.

4.1.4. Operationele doelstelling Vrijwilligerswerking

Het uitbreiden van een structurele vrijwilligerswerking staat hoog op de prioriteitenlijst van alle centra.  Op-
vallend is dat de nieuwe partners in het netwerk (De Roma en ’t Werkhuys) hierin nu al hoog scoren, maar 
dat die bij de stedelijke centra in eigen district/wijk nog weinig ontwikkeld is.  De expertise van deze partners 
kan hier dus ook zeker worden ingezet ten voordele van alle partners in het netwerk.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
De vrijwilligerswerking van cc Luchtbal is in 2009 sterk verbeterd.  Door een verantwoordelijke aan te stellen 
in huis kon deze werking rekenen op meer volk, met een duidelijke afbakening van taken, rechten en dui-
delijke verantwoordelijkheden.  De toog draait op drukke weekdagen nog louter op vrijwilligers.  Een mede-
werker van allochtone afkomst zal via het vrijwillig organiseren van activiteiten de brug naar haar etnische 
gemeenschap proberen slaan.

co Nova-Kiel
Er worden gezamenlijke vrijwilligersfeesten georganiseerd, vrijwilligers worden ingezet bij verschillende ac-
tiviteiten van de partners ipv enkel bij 1 partnerorganisatie en er worden gezamenlijke communicatieacties 
naar vrijwilligers opgezet, waardoor ze zich meer en meer inschakelen in het groter geheel ipv enkel in de 
deelwerkingen.  Het vrijwilligersbeleid wordt getrokken door Samenlevingsopbouw in nauw overleg met de 
partners.

coStA
- Een groot deel van het aanbod van het centrum wordt georganiseerd op vrijwillige basis.  De muziekschool 

AMSA, zanggroep MuzAnt, kinderdansgroep Dansend en zingend volkje, fotografie, schaken, en de stadstrom-
melaars zijn allemaal vrijwilligers.

- Er werd een nieuw vrijwilligersbeleid uitgewerkt, waardoor  we meer en nieuwe vrijwilligers willen aantrekken. 

cc Link
Projectmatig konden we in 2009 rekenen op tal van vrijwilligers (voor Blok-Bloc, het vertelfestival bij-



W
er

ki
n

gs
ve

rs
la

g 
CC

A 
20

09

54

voorbeeld).  Naar de toekomst toe zouden we graag meer structureel gaan samenwerken met een beperkt  
ploegje vrijwilligers.

• cc Berchem
De vrijwilligerwerking werd in 2009 verder verbreed tot 65 personen.  Het cultuurcentrum spendeerde ook 
bijzondere aandacht aan het detecteren van competenties bij de vrijwilligers wat resulteerde in verschillende 
engagementen binnen de diverse geledingen van de werking.  Zo zijn er vrijwilligers betrokken bij verzen-
dingen, techniek, catering voor de artiesten, permanenties en toog maar ook als acteurs bij het sintfeest, 
als ontwerper van stickerpanelen of als redactionele medewerker voor ccBe-zine.  Op vlak van programmatie 
werden er tot op heden nog geen vrijwilligers ingezet.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Vanwege de optimalisering van het personeel bij de CCA heeft cc De Schelde een oproep gedaan om vrijwil-
ligers te engageren.  Momenteel kunnen wij genieten van een poel van 10 vrijwilligers.

• Borgerhout
De Roma
De intensieve vrijwilligerswerking van De Roma, waarbij een 300-tal medewerkers dag in dag uit mee instaan 
voor allerlei taken bij de voorstellingen, bij de voorbereiding (koken, klussen, poetsen) en bij de promotio-
nele distributie, wordt onverminderd voortgezet.  Vanaf september 2009 zorgden enkele geslaagde wervings-
acties voor een stevige vernieuwing van de vrijwilligersgroep.

‘t Werkhuys
- Ons team van vrijwilligers is in 2009 uitgebreid, veelal met mensen die komen koken tijdens de Volxkeuken.  

Verschillende van deze vrijwilligers zijn zo gebeten door de sfeer van de Volxkeuken dat ze meerdere malen 
per jaar komen koken. 

- ’t Werkhuys werkte het voorbije jaar met een vast ploegje van 10 vrijwilligers.  Deze mensen staan in voor 
verschillende taken o.a. algemene klusjes, toezicht, afwassen tijdens de Volxkeuken, personeelsadministra-
tie, openhouden van ’t Kaffee, organiseren/trekken van projecten,…

- Daarnaast kunnen we terugvallen op een grote ploeg losse vrijwilligers die we voor diverse activiteiten kun-
nen inzetten.

- In augustus organiseerden we het jaarlijkse vrijwilligersfeest om hen te bedanken voor hun inzet.  Dit jaar 
werd het over een iets andere boeg gegooid.  Geen brunch zoals de vorige keren, maar een avondfeest met 
een hapje, een drankje en een swingend optreden.  Deze formule werd zeer gesmaakt door de vrijwilligers!

• cc Deurne
- In 2009 werd in cc Deurne structureel verder gewerkt aan de vrijwilligerswerking.  De eerste lijnen van een 

nieuw vrijwilligersbeleid zijn uitgetekend.  Cultuurcentrum Deurne lanceerde hiernaast een aantal nieuwe 
oproepen om vrijwilliger te worden in cc Deurne, bv. in de Nieuwe Antwerpenaar.  Ondertussen is het aan-
tal vrijwilligers gestegen tot 20 vaste vrijwilligers waar we regelmatig op kunnen rekenen en waar we een 
goede verstandhouding mee hebben.

- Cultuurcentrum Deurne deed in 2009 minstens zeven maal beroep op losse vrijwilligers.  Niet alleen bij ac-
tiviteiten als de Kunstroute en Burendag, ook bij de concerten in het openluchttheater, Pluymvee, Deurne 
Wintert! en in de dagdagelijkse werking van het cultuurcentrum kregen we vaak de hulp vrijwilligers. Wat 
de dagelijkse werking betreft bereidden ze verzendingen voor, ze deden de toog bij een voorstelling of gin-
gen zelf actief op zoek naar nieuwe ambassadeurs voor het cultuurcentrum.

• cc Ekeren 
Het cultuurcentrum slaagde erin om met een doordachte actie – ‘Word vriend van cc Ekeren’ – en de aan-
wezigheid op evenementen met een grote publieksopkomst (Muziek in de Wijk, Circ@attaque, Mariaburgse 
Feesten, braderij) een vaste kern van meer dan 20 vrijwilligers op te bouwen, die op structurele basis inge-
schakeld worden ter ondersteuning van diverse producties, promotie.
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• cc Hoboken
Onze ploeg bestond in 2009 nog steeds uit een vijftiental mensen, waarvan er per openluchtactivi-
teit 4 à 5 meewerkten.  Het ontbreken van een uitvalsbasis en een structurele/reguliere werking maken 
het moeilijk om de ploeg sterk uit te bouwen. Op 10 en 11 december werden onze vrijwilligers uitge-
nodigd voor een comedy avond en het concert van ‘The Seatsniffers’ in de spiegeltent van vzw Magiq.
In 2009 hebben we de eerste stap gezet om vrijwilligers in te schakelen bij het programmeren van eigen voor-
stellingen.  Onze klassieke aperitiefconcerten worden in het seizoen 2010-2011 samengesteld door vrijwilligers.

• cc Merksem
- In 2009 bouwden we ons vrijwilligersbestand gevoelig uit, waardoor we amper nog voorstellingen draai-

den zonder vrijwilligers.
- We verbreedden ook ons aanbod voor vrijwilligers: waar vroeger vrijwilligers alleen meedraaiden achter 

de toog of in de vestiaire bij een voorstelling, trokken we nu ook vrijwilligers aan die bijvoorbeeld teksten 
aanleverden voor onze projecten, brochure, etc.

• Wilrijk
cc De Kern
In 2009 gingen we van een twintigtal vaste vrijwilligers naar een dertigtal vaste vrijwilligers. Daarenboven 
hebben we eind 2009 de kaap van de 300 ambassadeurs gerond. (In 2008: 215)

4.1.5. Operationele doelstelling: verbeteren en diversifiëren publiekswerking, communica-

tie (intern en extern) en dienstverlening

Een hernieuwde werking voor de centra moet zich ook vertalen in het herdenken en optimaliseren van de 
dienstverlening van de centra.  Een aantal aandachtspunten kwam al hoger ter sprake zoals o.a. de sleutel-
contracten voor vaste gebruikers en een helder verhuurbeleid.  Onder deze operationele doelstelling worden 
alle andere aspecten van de publiekswerking in kaart gebracht en wordt er ook aandacht gegeven aan perso-
neelscompetenties en interne communicatie.  Deze twee laatste aspecten zijn immers cruciaal, niet alleen in 
de hernieuwde werking maar ook in het uitdragen van de nieuwe beleidskeuzes door al het personeel.

Project: verbeteren dienstverlening 
Alle centra zullen o.a. samen een charter voor klantvriendelijkheid ontwikkelen en werken aan de competenties van het personeel van 
de centra.  Daarnaast wordt bekeken hoe de centra ook dienstverlening van andere organisaties kunnen invullen, zoals het bibpunt of 
indien relevant bv. een postpunt.  Kortom: maximaal inzetten van de belangrijke loketfunctie die de centra ook vervullen, vaak buiten 
de reguliere daguren.

• CCA algemeen
In 2009 werd besloten het charter voor klantvriendelijkheid op te stellen in samenwerking met de andere 
stedelijke partners die zich voor lokaal cultuurbeleid engageren.  Wij hopen deze in 2010 te kunnen finali-
seren.  Daarnaast werd in 2009 hard ingezet op het realiseren en uitbouwen van diverse BIBpunten in onze 
centra, vaak parallel verlopend met verfraaiingswerken aan het foyer.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
De foyers van beide cc-gebouwen werden in 2009 volledig gerestyled.  Een nieuwe open onthaalbalie in het 
hoofdgebouw, nieuwe zitruimte met leestafel, koffie- en kinderhoek maakt het de bezoekers een pak aange-
namer, gastvrijer en gezelliger.  Aan de leestafel kan je niet alleen kranten maar ook een arsenaal tijdschrif-
ten van de Luchtbal bibliotheek lezen.  In de foyer van de schouwburg werden de inkomhal, de toog en de 
zitruime ook volledig vernieuwd en verblijfsvriendelijker gemaakt.
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co Nova-Kiel
- Tijdens de maanden september, oktober, november werden er in Nova verbouwingswerken uitgevoerd.  Er 

werd een nieuw onthaal voorzien met leeshoek voor het bibpunt, een technische ruimte, een logistieke 
ruimte, een gehandicaptentoilet en twee leslokalen werden gescheiden door een wand.  Eén bureau werd 
verhuisd waardoor er een extra leslokaal gecreëerd werd.

- In 2009 werden alle activiteiten van de partners ingeschakeld in het ticketingsysteem.
- Maandelijks was er een teamvergadering met alle partners rond praktische zaken en inhoudelijke punten.
- Maandelijks werd er een stafoverleg ingericht waarbij de planningen beter op elkaar werden afgestemd.

coStA
- Er is een pc ter beschikking tijdens de openingsuren van de foyer, waar iedereen internet kan gebruiken, 

documenten aanmaken en printen.
- Verenigingen kunnen gratis kopies nemen voor hun activiteiten.
- We ondersteunen lokale verenigingen in het voeren van promotie en helpen hen bij subsidieaanvragen.
- Er is een bibpunt in de foyer waar wekelijks verschillende nieuwe tijdschriften te vinden zijn, alsook een 

wisselend gamma aan leesboeken.  Dit leesmateriaal komt er door de samenwerking met de bibliotheek.

cc Link
cc Link heeft sinds eind 2009 een bureau op linkeroever in bibliotheek Elsschot.  Wegens de geringe perso-
neelsbezetting is het niet mogelijk om hier voortdurend permanentie te houden.

• cc Berchem
- Het onthaal werd in april 2009 naar de voorkant van het gebouw verplaatst, wat resulteerde in een sterk 

verhoogde zichtbaarheid en grotere klantvriendelijkheid.
- In 2009 werd werk gemaakt van digitale communicatiekanalen om het publiek ook langs deze weg maxi-

maal van dienst te kunnen zijn.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Het garanderen van permanentie tijdens de openingsuren is niet gerealiseerd in 2009 vanwege het terugval-
len van het aantal medewerkers.

• Borgerhout
De Roma
- Na de opstart in 2008 met een eerste publieksenquête, werkte De Roma verder aan de analyse van de on-

derzoeksgegevens.  Tijd en geld voor een vervolgonderzoek was er echter niet.
- Wel werd volop verder gewerkt aan de uitbreiding van elektronische nieuwsbrieven, o.a. met de lancering 

van een gezamenlijke ‘JazzFlash’ die door De Roma wordt uitgegeven, waarin alle Antwerpse concertorga-
nisatoren hun concerten aankondigen.

- Na het verdwijnen van Bilbo – Sonica, werd gestart met een voorverkoopkanaal via FNAC, waardoor het 
publiek beter bediend wordt voor concerttickets.

- Naar lokale bedrijven en naar het brede veld van sociaal-culturele organisaties, werden gerichte mailingac-
ties uitgewerkt om de mogelijkheden in De Roma beter bekend te maken.

‘t Werkhuys
- In 2009 werd het Bibpunt in ‘t Kaffee uitgebreid met een draadloze internetverbinding.  Deze staat gratis 

ter beschikking van de gebruikers en bezoekers van ’t Werkhuys.  De internethoek waarvan eerder gespro-
ken is, is er om praktische redenen toch niet gekomen.  In de plaats daarvan kozen we voor een draadloze 
verbinding.  Deze nieuwigheid werd aangekondigd in ’t Kaffee en staat ook vermeld op de website.

- In 2009 werd de nieuwe website van ’t Werkhuys gelanceerd.  Deze site is dynamischer uitgewerkt en heeft 
de mogelijkheid om aangepast te worden door een stafmedewerker van ’t Werkhuys.  Het is nu mogelijk 
om via de site te reserveren voor de Volxkeuken en andere activiteiten.  Het programmaboekje wordt online 
gezet, in de kalender is er plaats voor activiteiten van gebruikers,…
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- De stafmedewerkers van ’t Werkhuys hebben dit jaar verschillende gebruikers actief ondersteund in hun 
projecten.  Dit kan gaan van doorverwijzing naar de bevoegde diensten tot mee uitwerken van subsidiedos-
siers.

• cc Deurne
- Binnen de werking van cultuurcentrum Deurne werden inspanningen geleverd om het onthaal van onze 

klanten te verbeteren.  De publiekswerker van het cc ging actief op zoek naar manieren om onze klanten 
beter te kunnen ontvangen, informeren en bedienen.

- Onze dienstverlening stond telkens opnieuw op de agenda tijdens tweewekelijkse personeels- en stafverga-
deringen.  Waar het nodig was, werd permanent bijgestuurd.

- In 2009 werd de cafetaria gerestyled.  De saaie en ongezellige forum veranderde in een charmante en gezel-
lige bar, met 2 aparte zithoeken.  Hiernaast werd speciaal voor cultuurcentrum Deurne een unieke leestafel 
ontworpen, met dank aan de Deurnese bibliotheken: de mensen van de BIB richtten er een bibpunt in en 
dat maakte onze leeshoek helemaal compleet.  Sindsdien kan iedereen uit de buurt tijdens de openings-
uren in het cultuurcentrum terecht voor zijn favoriete krant of tijdschrift en een heerlijke kop (gratis!) koffie 
of thee.

• cc Ekeren 
De dienstverlening naar klanten toe blijft een aandachtspunt.  Door de onregelmatige aanwezigheid in het 
kantoor en een ticketting die nog niet op punt staat, konden potentiële klanten niet altijd even goed gehol-
pen worden.  Samen met BIB en de cultuurantenne wordt bekeken hoe dit in 2010 op een efficiënte, effec-
tieve en duurzame manier opgenomen kan worden.

• cc Hoboken
- Door de verhuis van ons bureau op de eerste verdieping van de bibliotheek naar het pand van de vroegere 

info/stadswinkel, maakten we onze werking meer zichtbaar voor de klant.  We zorgden voor een perma-
nentie op vaste uren die duidelijk werden gecommuniceerd.

- Wekelijks werd er een personeelsvergadering ingepland.
- Op de technicus na volgden alle personeelsleden in 2009 een opleiding ‘beheer ticketsysteem’ en ‘aanvul-

len website’.
- De onthaalmedewerker volgde een cursus ‘klantvriendelijkheid’.

• cc Merksem
- Er werd een nieuw telefoonsysteem geïmplementeerd dat een oplossing biedt voor nogal wat communica-

tieve moeilijkheden.
- De reorganisatie van het onthaal in kasteel Bouckenborgh werd uitgesteld, omdat we in 2010 een groot-

schalige verhuis plannen naar de Nieuwdreefsite.
- In 2009 voelden we het personeelstekort ook sterk aan het onthaal.  We ‘offerden’ een technieker op door 

een loopbaanonderbreking van een voltijds technieker te vervangen met een halftijdse technieker en een 
halftijdse onthaalmedewerker.  Op die manier konden we aan (een deel van) de noden van het onthaal 
tegemoet komen.  Al gebeurde dit dan ten koste van de technische ploeg.

- Het dossier van de optimalisering signalisatie werd ook een jaartje verzet, gezien de grootschalige gebouw-
herschikkingen in 2010.

• Wilrijk
cc De Kern
In 2009 kwam de publiekswerking van cc De Kern (en van Nova) op kruissnelheid.  We slaagden erin meer 
individuele Wilrijkenaren dan tevoren tot ons actief klantenbestand te rekenen; ook eens ze over de drempel 
kwamen, slaagden we erin de klantvriendelijkheid van onze diensten te verhogen.  Krachtig geformuleerd: 
“we hebben meer mensen bereikt, en beter gesoigneerd.” De gevoelige stijging van onze aantallen vrijwil-
ligers en ambassadeurs spreekt in deze boekdelen, omdat ze wijzen op de geslaagde transformatie van het 
oude naar het nieuwe merk cc De Kern.  Eén voorbeeld vat deze transformatie misschien nog het beste 
samen: onze structurele samenwerking, gedurende het ganse seizoen 2009/2010, met Plan België, ter aan-
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schaf van zoveel mogelijk waterpompen in Burkina Faso.  Nu al sinds augustus 2009 worden wij allen daar, 
door ons publiek, telkens weer op aangename wijze over aangesproken.

Project: Lokale cultuurcommunicatie: de cultuurcentra nemen lokaal hun rol om de cul-

tuurcommunicatie te verstevigen/efficiënter beheer van de lokale cultuurmiddelen
De centra zijn vaak de grootste cultuurcommunicator binnen het district/de wijk.  Het inzetten van hun kanalen en expertise voor alle 
cultuurpartners van het district in samenspraak met de cultuurantenne en de communicatiedeskundige van het district, kan leiden tot 
een efficiëntere en betere communicatie naar bewoners en bezoekers.  De communicatie-acties zullen samengebracht worden in een 
jaarlijks communicatieplan per centrum en een jaarlijks overkoepelend communicatieplan.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
- In 2009 lanceerde cc Luchtbal een nieuw driemaandelijkse brochure genaamd Luchtpost.  Het is een wijk-

blad met buurtnieuws, een programmablad van het cc en partners, een artistiek blad met gastillustratoren 
of -fotografen die in die periode tentoonstellen of een andere band met het centrum hebben.  Luchtpost 
heeft een hippe vormgeving en wordt wijd verspreid in wijk, noordelijk Antwerpen en uiteraard onder de 
vaste klanten.  Opvallend is ook dat we steeds meer vragen hebben om Luchtpost te mogen ontvangen, 
ook bij niet-klanten.  Publiekswerk moet hier nog de drempel beslechten om deze abonnees ook klant te 
maken.

- Overzichtsaffiches hangen sinds 2009 overal in de wijk Luchtbal en verder.

co Nova-Kiel
- Tweemaandelijks wordt er een Novabrochure uitgegeven waarin het programma van alle partners werd 

opgenomen en de activiteiten van verenigingen in de wijk.
- Er werd werk gemaakt van een betere verspreiding van de communicatie.  De brochure werd door vrijwil-

ligers op strategische plaatsen in de wijk verspreid.
- Er werd een tweemaandelijkse affiche gemaakt en verspreid in de wijk en er werden ambassadeurs gezocht 

die de affiche ophingen.

coStA
- De organisatie van het feestweekend van coStA zorgde voor bruggen tussen verschillende organisaties.
- Wij ondersteunen verenigingen in hun promotie en communicatie in het algemeen.
- Een deel van onze activiteiten richt zich op voornamelijk senioren.  Er wordt dan ook extra promotie ge-

vraagd in de omliggende dienstencentra.
- Activiteiten van partner verenigingen worden opgenomen in onze brochure en op de site.  We voorzien in 

huis ook een aparte plaats waar zij hun affiches kunnen ophangen.

cc Link
- cc Link communiceert via de Oeverkrant, het driemaandelijks tijdschrift dat verspreid wordt door de cultuur-

antenne van het district.
- De plannen om de website van cc Link de cultuurkalender te maken van linkeroever zijn nog niet gereali-

seerd.  We zoeken naar de toekomst toe een goed systeem om deze kalender te integreren in de website.
- Mensen konden in 2009 tickets kopen via de ticketbalie van cc Merksem, in 2010 zullen tickets ook verkocht 

worden in de Elsschotbibliotheek.

• cc Berchem
- Door de invoering van de vzw lokaal cultuurbeleid is de traditionele opdeling tussen de verschillende cultu-

rele partners ongedaan gemaakt en verloopt de communicatie al grotendeels gemeenschappelijk.  Verdere 
stappen in die zin worden gerealiseerd tegen najaar 2010.
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- Door wijziging in interne communicatiemix van het cultuurcentrum is het gebruik van Breughelbakken zo 
sterk verminderd dat er geen nood meer was om een optimaliserende strategie te ontwikkelen tussen dis-
trict en cultuurcentrum.

- Het tweemaandelijkse ccBe-zine wordt steeds meer toegespitst op Berchem en biedt naast informatie over 
voorstellingen van het cultuurcentrum ook info over organisaties van derden.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- Er werd geen communicatieplan opgesteld wegens het gebrek aan medewerkers.
- Het cultuurcentrum blijft gebruik maken van de voor de hand liggende promotiekanalen (programmaboek-

je, flyers, affiches,…), maar zorgt er wel voor dat ze tijdig en doelgericht (o.a. ook in de buurdorpen, ook 
over de Nederlandse grens) verspreid en aangebracht worden.  Promo voor de activiteiten voor senioren 
moeten 2 maanden op voorhand bij de seniorenconsulent en de voorzitster van de seniorenraad geleverd 
worden. In 2009 werden de aanliggende gemeenten (Stabroek, Ossendrecht) wel beter bedeeld met pos-
ters en flyers.

- Een personeelslid van het cultuurcentrum woonde het communicatieoverleg van het district bij, waardoor 
de communicatie zo goed als mogelijk op elkaar wordt afgestemd.  Op deze manier willen we alle com-
municatieacties in het district binnen een bepaalde periode tijdig bespreken.  Dit overleg heeft ondermeer 
geleidt tot een gezamenlijke evenementenkalender op de centrale server van het districtshuis.  Iedereen 
vult zijn evenementen hierop in en vult regelmatig aan.  Zo kan overlapping van activiteiten vermeden 
worden.

• Borgerhout
De Roma
De totale redactie van de driemaandelijkse uitgebreide programmabrochure werd begin 2009 doorgelicht en 
beter aangepast  aan de specifieke informatienoden van het lezerspubliek.

‘t Werkhuys
- Door middel van het bussen van programmaboekjes en flyers van allerhande activiteiten werd in 2009 de 

werking van ’t Werkhuys zichtbaarder voor de buurt.  De oplage van het programmaboekje is verdubbeld 
ten opzichte van 2008 tot 3000 exemplaren.

- De straten waar de programmaboekjes en flyers gebust worden, zijn uitgebreid. Hierdoor hebben we nog 
meer buurtbewoners kunnen informeren.

- In het najaar van 2009 werd er gestart met ‘Fans van ’t Werkhuys’.  Actieve Fans helpen om het activiteiten-
aanbod van ’t Werkhuys bekend te maken in de buurt en omgeving.  In ruil hiervoor mogen ze een keertje 
gratis komen eten tijdens de Volxkeuken.

- Het buurtoverleg, gestart in 2008, is in het voorjaar van 2009 herbekeken.  Door de lage opkomst – ondanks 
verwoede pogingen om de buurtbewoners te bereiken – hebben we besloten dit niet meer te laten door-
gaan.  Wat niet wil zeggen dat we ons niet meer inzetten voor de buurtbewoners.  In plaats van het buur-
toverleg organiseerden we in november een eerste Buurtwinterfeest met ondersteuning van Opsinjoren.

• cc Deurne
- In samenwerking met district Deurne, ontmoetingscentrum en Tip en de Deurnese bibliotheken, zette cul-

tuurcentrum Deurne de eerste stappen in de richting van een overkoepelende Deurnese cultuurbrochure, 
ter bevordering van het lokaal cultuurbeleid district Deurne.  Gezamenlijk kozen we een nieuwe externe 
vormgever en die ging vanaf oktober 2009 aan de slag.  Deze cultuurbrochure werd overal zeer goed ont-
haald.

- Onze cultuuragenda ligt aan de basis van een nieuwe communicatiestrategie, waarvan de eerste lijnen 
ook uitgetekend zijn.  Het bleef hierbij van groot belang dat het verhaal van het cultuurcentrum meer en 
duidelijker overgebracht werd.  Hiernaast werd aan één voorstelling maandelijks meer lokale communica-
tieaandacht besteed dan gewoonlijk.
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• cc Ekeren 
- We slaagden er in om een ambitieus communicatieplan op te stellen dat inzet op verschillende kanalen en 

naar verschillende doelgroepen toe.  Hoewel fragmentarisch, werden onze producties zichtbaar gemaakt 
in het district en daarbuiten.

- Door de actieve aanwezigheid op de redactieraad van De Nieuwe Antwerpenaar kwamen we vaak en geva-
rieerd aan bod, niet alleen in de agenda, maar ook in kaderstukken tot zelfs heuse dossiers.

• cc Hoboken
- cc Hoboken nam maandelijks deel aan de redactievergadering van de Antwerpenaar met alle districtspartners.
- In onze brochures werden publieke activiteiten van partners (bib, district, cultuurraad, jeugddienst) mee 

opgenomen. 
- In 2009 beschikten we over negenentwintig ambassadeurs, die de werking van het cultuurcentrum pro-

mootten.
- De zichtbaarheid van het cultuurcentrum in het straatbeeld werd in 2009 verhoogd door een opvallend 

stickerontwerp op de buitenkant van de marktwagen en het ontwerp van een bakfiets als mobiele balie.

• cc Merksem
- In 2009 namen we een externe vormgever onder de arm die het communicatieve gezicht van cultuurcen-

trum Merksem vernieuwde.
- We kozen er niet alleen voor om de lay-out op te frissen, maar ook om te streven naar efficiënter en minder 

drukwerk.
- De vroegere maandelijkse affiches werden vervangen door tweemaandelijkse affiches.  Niet alleen is dit 

een besparing op de hoeveelheid drukwerk, het zorgt er ook voor dat een affiche langer in het straatbeeld 
hangt en dus meer opvalt.

- De lay-out van alle drukwerk werd op elkaar afgestemd zodat de ‘look and feel’ van één huis ontstond.
- De hoeveelheid ad hoc drukwerk (per voorstelling, voor een aantal activiteiten, etc.) werd radicaal verminderd.

• Wilrijk
cc De Kern
Onze doelstelling was geformuleerd in vage bewoordingen.  Datzelfde adjectief is van toepassing op 
de beoordeling ervan: ja, cc De Kern heeft lokaal een rol gespeeld in het efficiënter maken van lokale 
cultuur(communicatie-)middelen.  En ja, deze middelen genereerden het afgelopen jaar een grotere return.  
Maar tegelijk kunnen we niet anders dan, in even vage bewoordingen, stellen dat er nog erg veel werk te 
verzetten is in het integreren van de diverse lokale cultuurcommunicatie-apparaten.  Het ontbreken van 
duidelijke, welomlijnde bevoegdheden op dit domein (cultuur versus communicatie) maakt dit punt minder 
vanzelfsprekend, soms heikel.

Project: Verbeteren digitale communicatie 
Alle aspecten van digitale communicatie zoals de nieuwe websites voor de centra, de koppeling van SRO (ticketingsysteem) aan de 
cultuurdatabank en het inzetten op meer mensen die digitaal de nieuwsbrief bestellen en digitaal tickets bestellen zullen door de centra 

verder worden uitgewerkt.

• CCA algemeen
In 2009 werd het proces opgestart om medio 2010 nieuwe websites te ontwikkelen met aandacht voor het 
Anysurfer label.  Daarnaast bleek het verhaal van de nieuwsbrief een steeds toenemend proces (momenteel 
worden er meer dan 15.000 nieuwsbrieven vanuit CCA verstuurd naar klanten).  In 2010 hopen wij deze 
nieuwsbrief grondig te kunnen vernieuwen.
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Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
De website van cc Luchtbal heeft een nieuwe look die ook Luchtpost weerspiegelt.  De eerste occasionele 
stappen in het gebruik van andere media, zoals Facebook etc. zijn gezet.  De komst van een publieksmede-
werker moet dit digitaliseringproces duidelijk nog versnellen.

co Nova-Kiel
- De website is meer in de huisstijl van de stad opgemaakt.
- Er worden meer e-mailadressen verzameld van klanten, waardoor ze ook makkelijker geüpdate kunnen worden.

coStA
- Via verschillende sociale netwerksites maken we promotie voor onze activiteiten, en verkrijgen we tevens 

meer naambekendheid.
- Op regelmatige basis worden er digitale nieuwsbrieven verstuurd om onze activiteiten aan te kondigen.
- We laten op sites van partnerorganisaties een link zetten naar onze site.

cc Link
In 2009 ging de website online, waarop de eigen programmatie verschijnt alsook een digitale versie van de 
oeverkrant.  Cultuurcentrum Link beschikt over een blog en heeft een eigen facebook pagina, waarop we 
communiceren aangaande onze projecten/programmatie.

• cc Berchem
- Door langdurige afwezigheid van de stafmedewerker ‘Dans’ werd het forum www.daprice.be opgedoekt. 

Wel werd er steeds meer gebruik gemaakt van Facebook als digitaal communicatiemiddel, en ging een 
update van onze website online.

- Omwille van locatieproblemen werd de samenwerking met Chips vzw in 2009 stopgezet.
- In 2009 werden er nieuwe digitale schermen geïnstalleerd aan de nieuwe balie waarop het programma van 

het cultuurcentrum wordt gecommuniceerd.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- Het invoeren van e-mailadressen en deze personen uitnodigen voor de elektronische nieuwsbrief werd een 

aandachtspunt voor de loketwerking bij cc De Schelde.
- cc De Schelde heeft een Facebook-account waarop ook alle evenementen en activiteiten vermeld staan.

• Borgerhout
De Roma
- De mogelijkheden van de ticketsoftware SRO voor het beheer van e-mailnieuwsflashes zijn grondig onder 

de loep genomen en  beter geïntegreerd dan voorheen.
- De internetverkoop van tickets is in de loop van 2009 blijven groeien en bedraagt bijna de helft van de voor-

verkoop.

‘t Werkhuys
- De nieuwe website van ’t Werkhuys werd in 2009 gelanceerd.  Zoals eerder vermeld is het een dynamische 

site geworden die door de stafmedewerkers van ’t Werkhuys kan geüpdate worden.
- De website werd in 2009 gekoppeld aan de stedelijke website.
- ’t Werkhuys maakte een Facebook-pagina aan.  Hier kunnen bevriende kennissen foto’s zien van de activi-

teiten en worden ze up-to-date gehouden over de komende activiteiten.
- Maandelijks wordt er een elektronische nieuwsbrief verstuurd aan geïnteresseerde mensen met het pro-

gramma van de komende maand.
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• cc Deurne
- Direct marketing zien we meer dan ooit als een prioriteit in ons communicatiebeleid.  Via de tools van 

het ticketingsysteem draaiden we meermaals query’s om veel gerichter buurtbewoners en eventuele toe-
schouwers digitaal aan te schrijven en te informeren.

- In 2009 werd de url www.ccdeurne.be meer bekend bij het publiek en werd de website ook opnieuw vorm-
gegeven, meer in de lijn van de seizoensbrochures van 2009.  De site wordt voortdurend up-to-date gehou-
den met nieuwtjes, youtube-filmpjes en recensies.  Aanvullend is cultuurcentrum Deurne sinds 2009 actief 
op Facebook.  Het programma van cc Deurne wordt hier bekendgemaakt en er is vooral veel beeldmateriaal 
te bekijken van voorbije activiteiten en voorstellingen.  Onze website en Facebook vereisen ook een perma-
nente update om het voor onze bezoekers en ‘vrienden’ dynamisch en interessant te houden.

• cc Ekeren 
- De website werd continue up-to-date gehouden.
- Het cultuurcentrum zette vooral ook in op digitale communicatie zoals een maandelijkse nieuwsbrief die 

breed verspreid wordt en ook de activiteiten van andere Ekerse culturele verenigingen opnam.

• cc Hoboken
Sinds 2009 kent het cultuurcentrum de weg naar de digitale communicatiekanalen.  De website is operatio-
neel en in de digitale nieuwsbrief  is cc Hoboken steevast aanwezig.

• cc Merksem
In 2009 stelden we samen met Digipolis vast dat de bestaande samenwerking rond de Smartsite-websites 
onvoldoende kwalitatief was.  In 2010 laten we – in overleg met en op budget van Digipolis – een nieuwe 
website ontwikkelen door een externe leverancier.  Dit moet de efficiëntie, kwaliteit, werkbaarheid en uit-
straling van de website gevoelig veranderen.

• Wilrijk
cc De Kern
De integratie van onze twee huidige, aparte sites is er niet van gekomen.  Wij schuiven deze verantwoorde-
lijkheid af op Digipolis.  De noodzakelijke hernieuwing van de CCA-nieuwsbrief kent een moeizaam verloop.  
Niet in 2009, waarschijnlijk wel in 2010 zal het zover zijn.  Wat betreft direct marketing hebben we wél stap-
pen gezet, o.a. met de implementatie van een nieuw grid.

Project: Op stedelijk niveau organiseren de cultuurcentra gezamenlijke communicatie-

acties, al dan niet in samenspraak met andere actoren
Het netwerk van de centra zal, al dan niet samen met andere partners van het lokale cultuurbeleid, meer en meer gezamenlijk naar bui-
ten treden op een aantal grootstedelijke evenementen zoals Staat van de Stad, StuDay, de Cultuurmarkt,….  Hiervoor zal geïnvesteerd 
worden in een mobiele infostand die ook door alle partners afzonderlijk kan worden ingezet voor lokale communicatie-acties (zie hoger 
de CCA-mobil).  Naast deze evenementiële acties zullen de centra ook een aantal gezamenlijke gedrukte brochures uitbrengen.  Naast de 
al bestaande scholenbrochure, wordt er onderzocht of dit ook voor o.a. jeugd (in samenspraak dan met HetPaleis en Prospekta) zinvol is. 
De cultuurcentra zullen ook bekijken wat de mogelijkheden zijn om binnen de huisstijl van de stad de vormgeving van de centra te 
stroomlijnen, weliswaar met een behoud van eigenheid per centrum.

Gezamenlijke publicaties en aanwezigheid op evenementen met infostand 2009.

- De scholenbrochure, gegevenskaartjes en tickethouders werden opnieuw uitgegeven in 2009.
- Voor evenementen werden gezamenlijke flyers gemaakt met het aanbod, aangepast aan de doelgroep van 

het evenement.
- In Ekeren werd geïnvesteerd in een mobiel podium annex ticketverkooppunt dat ook door andere centra 

kan worden ingezet op evenementen.
- De scholenwebsite werd fors uitgebreid met scènefoto’s, logs, lesmappen,…
- De insert in De(n) Antwerpenaar werd in 2009 twee keer herhaald.
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- De cultuurcentra organiseerden gezamenlijk de actie Van’t Straat (waar een straat met minimum 10 bewo-
ners gratis naar een voorstelling kon komen).

- De Antwerpse cultuurcentra namen gezamenlijk deel aan Staat van de Stad, 50plusbeurs, Cultuurnacht, 
Cultuurmarkt en Studay.  (Bij voorkeur werd hier samengewerkt met andere partners).

4.1.6. Operationele doelstelling: Representatieve diversiteit in aanbod, raden van bestuur, 

personeel en publiek

Project: Structureel overleg met doelgroepenpartners
Zoals hoger al aangehaald wordt het opzetten van een structurele samenwerking met Atlas en OCMW een prioriteit.  Naast deze twee 

koepelorganisaties zal dit ook moeten gebeuren met een aantal andere doelgroepenpartners binnen de stad zoals APGA, ….

• Antwerpen
cc Luchtbal
- Door de sociaalgevoeligheid van de wijk Luchtbal is elk overleg met partners in de wijk ook meteen een 

doelgroepenoverleg: steuntrekkers, kansarme kinderen en jongeren, allochtonen die taallessen volgen, 
senioren uit de dienstencentra,…  Ook in 2009 bepaalden deze groepen rechtstreeks of onrechtstreeks de 
agenda van de wijkactoren.

- Een zeer geslaagd concert van de Clement Brothers in het dienstencentrum van Luchtbal sterkte de banden 
met dit DC extra aan.

co Nova-Kiel
- De structurele samenwerking met de partners in huis (Samenlevingsopbouw, vzw Recht-Op) werd verder-

gezet.  Planning werden beter op elkaar afgestemd en gezamenlijke activiteiten werden georganiseerd; 
Nestfeest, dag van het park, cultuurcafés,… 

- Er werd een samenwerking met Dotkom opgezet; zij organiseren cursussen ‘PC voor Beginners’ in Nova.

coStA
- Verschillende van onze activiteiten zijn gratis om drempelverlagend te werken.
- Betonnen Jungle is een theatergezelschap van mensen die in armoede leven.  Zij repeteren in coStA en 

brengen jaarlijks enkele kleine opvoeringen.
- Er is sporadisch overleg met dienstencentra, OCMW medewerkers en vzw De Waag.

cc Link
cc Link is aanwezig bij het cultureel overlegplatform Link.  Er zijn een aantal partners op linkeroever waar 
vaak mee samengewerkt wordt, onder andere het dienstencentrum Ter Welen en het ontmoetingscentrum 
Top Hat.

• cc Berchem
- Het participatieproject met LAF, UTV en FMV is na een eerste vruchtbare opstartvergadering stilgevallen, 

doordat de partners zich niet wisten de houden aan vooropgestelde afspraken o.a. naar subsidiedossiers 
toe.

- Het doelgroepenoverleg met partners als OCMW, Posthof, Vormingplus en Manus werd opgezet door de 
wijkcoördinator van het district, maar heeft in 2009 niet meer structureel plaatsgevonden.  Wel werd er nog 
voor specifieke projecten vergaderd.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Er is geregeld en productief contact met de verschillende vertegenwoordigers van de doelgroepen binnen 
het district via een uitgebreid aanbod aan raden en overlegmomenten.
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• Borgerhout
De Roma
Zoals blijkt uit de reeds genoemde actiepunten: De Roma heeft sinds enkele jaren een uitgebreid netwerk 
van ‘bevoorrechte partners’ waarmee op geregelde tijdstippen persoonlijk contact wordt onderhouden.  
Deze overlegmomenten situeren zich enerzijds rond de artistieke en culturele programmering, en anderzijds 
rond speciale afspraken met doelpublieken (toegankelijkheid, toeleiding, doelgroepcommunicatie, speciale 
actieprijzen etc.) en/of rond concrete vragen of activiteiten. 

‘t Werkhuys
- Er is een structurele samenwerking met regelmatig overleg tussen vzw Recht-Op, De Roma en ’t Werkhuys 

in functie van het project Cultuurcafé Borgerhout.  In ’t Werkhuys vindt maandelijks het Literair café plaats. 
Op dit overleg wordt de programmatie en promotie besproken.

- In 2009 was er een projectmatige samenwerking met verscheidene doelgroepenpartners o.a. Buurthuis ‘De 
Dreipleintjes’, vzw Recht-Op, Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor, De Shelter, …steeds in functie van projec-
ten zoals ‘Crisiskoken met een BV’, ‘Uit liefde voor de letter’,….

- ’t Werkhuys nam actief deel aan het Partneroverleg Borgerhout.  Hieraan nemen verschillende verenigin-
gen en partners uit Borgerhout deel.

• cc Deurne
- Er was regelmatig overleg met samenlevingsopbouw, zowel formeel als informeel.
- Marleen Kauwenberghs en Hafida Dalaa vertegenwoordigen Samenlevingsopbouw in de Raad van Bestuur.

• cc Ekeren
Zoals eerder aangegeven, werd met een erg divers pallet aan doelgroepenpartners samengewerkt, inhoude-
lijk, structureel, facilitair, communicatief, etc.

• cc Hoboken
In 2009 was er geen structureel overleg, maar hebben we wel samengewerkt op basis van specifieke projecten: 
de familievoorstelling Oh Suivant van D’irque en Fien in samenwerking met Dienstencentrum Victor De Bruyne. 

• cc Merksem
- Vanuit cultuurcentrum Merksem werd een groot deel van de gesprekken met het gesprekken met het 

OCMW gevoerd rond de invoering van de 2€-pas, die mensen met een laag inkomen moet helpen de finan-
ciële drempels te slechten.

- Er is een zeer regelmatig overleg met de jeugddienst en het jongerencentrum Bouckenborgh rond jon-
geren- en kinderactiviteiten.  Sommige projecten werden gerealiseerd (Grabbelpasactiviteiten in het cc,  
Terrasrockrally, …) anderen mislukten (Kraak het Kasteel, de scholencuratele, …).

- Met de dienstencentra en het RVT van Merksem bestaat een zeer intens overleg rond de toeleiding van 
senioren naar ons aanbod en het afstemmen van ons aanbod op de behoeften van senioren.

- Met de vernieuwde seniorenraad werd een nieuw overleg uitgebouwd.

• Wilrijk
cc De Kern
We gaven, zoals voorgenomen, mee vorm aan TGV (Talent Geeft Vorm van Samenlevingsopbouw) en aan de 
cultuurwerking CS15 van Lerende Stad.  In dat laatste traject vervangt Machteld Geudens sinds het najaar 
van 2009 Max Temmerman.

Project: Diversiteit in aanbod/werking
Diversiteit in de werking wordt in de komende periode een belangrijk werkpunt voor alle centra.  Het feit dat de centra zich minder gaan 
focussen op de loutere programmering van activiteiten, maar meer door samenwerkingen hun werking richting gaan geven, kan een 
belangrijke bijdrage zijn tot het diverser maken van het aanbod.  Daarnaast blijft een meer gediversifieerd aanbod ook een middel om 

tot een andere participatie te komen.
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Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
- We kunnen duidelijk stellen dat cc Luchtbal een breder publiek bereikte dan in 2008.  Het verhogen van het 

volume theater en de brede communicatie via de Luchtpost droegen bij tot deze tendens.
- Zoals eerder gesteld werd door omstandigheden uiteindelijk geen curator aangesteld om een breed publiek 

te trekken naar een meer artistieke programmatie.
- Voorlopig trekken de vernieuwde foyers van het centrum meer volk dat blijft plakken na voorstellingen, wat 

positief is voor de barinkomsten.  Het bezoek van passanten blijft echter uit.  De moeilijke ligging van het 
cultuurcentrum in een op zich al geïsoleerde wijk heeft hier ongetwijfeld mee te maken.

co Nova-Kiel
- Open school is vaste huurder in Nova.
- Nova organiseerde in samenwerking met vzw Recht-Op maandelijks 3 cultuurcafés.  Er was overleg rond 

programmering; promotie en techniek werd gedragen door het ontmoetingscentrum, toeleiding van men-
sen in armoede door Recht-Op.  Het Cultuurcafé op donderdagavond is de ontmoetingsplek voor de deelne-
mers van ‘Een paar apart’.  Een methodiek waarbij het netwerk van mensen in armoede uitgebreid wordt 
met mensen die niet in armoede leven.  Deelnemers gaan in duo (arm en niet-arm) op culturele uitstap.  Het 
cultuurcafé is naast de ontmoetingsplek voor ‘Een paar apart’ ook een gratis aanbod voor de buurt.

- Voor de betalende culturele programmering werd er voor toeleiding gezorgd door vzw Recht-Op. Er is door-
stroming van publiek van de verschillende partners in huis.

- Er was samenwerking/regelmatig overleg met Samenlevingsopbouw en vzw Recht-Op om de programme-
ring van Nova uit te werken en waar mogelijk wordt er samengewerkt om de programmering diverser te 
maken.

coStA
- CoStA bevindt zich in een volkse en sociale wijk in het hartje van de stad.  De bewoners zijn erg divers.  Van-

daar dat we een breed programma aanbieden en trachten voor iedereen iets aan te bieden.  Een deel van de 
activiteiten wordt bewust erg laagdrempelig gehouden, zowel inhoudelijk als financieel.  Hierdoor bereiken 
we omwonenden die naar de andere activiteiten niet komen.

- De foyer van coStA is gezelliger geworden en onze prijzen zijn nog steeds laag.
- Binnen het eigen aanbod wordt rekening gehouden dat verschillende doelgroepen aan bod komen. We heb-

ben aandacht voor senioren, jongeren, diverse culturen en sociale klassen.

cc Link
- cc Link programmeert voorstellingen in dienstencentrum Ter welen en ontmoetingscentrum Top Hat, op 

deze manier trachten we een ouder publiek te bereiken, sterk vertegenwoordigd op linkeroever.  De ticket-
verkoop voor deze voorstellingen verliep echter niet naar wens, vermoedelijk door de communicatie. 

- Doordat cc Link niet over een zaal beschikt doet de werking enkel locatieprojecten en brengt op die manier 
cultuur letterlijk tot zeer dicht bij de mensen.  Met projecten als ‘Blok-Bloc’ en ‘Plankskes’ is de drempel 
om te participeren zeer laag.  Bij ‘Blok-Bloc’ was er een diversiteitmedewerker die vanuit Kopspel vzw de 
diversiteit mee bewaakte voor dit project.

• cc Berchem
- Het cultuurcentrum werkte in 2009 mee de Posthofhappening ‘Waarzitte?’ uit.  In december werd in één 

avondvoorstelling en één brunchvoorstelling gewerkt met woord, zang en een docufilm door Ilse Cockx.  
De keuze voor een brunchvoorstelling op zondag was een schot in de roos.  Spelers en publiek aten voor de 
voorstelling samen eerst een hapje.

- In 2009 vond het ‘Faire Part’- project vanuit Vorming Plus niet plaats.
- Het cultuurcentrum onderhield het samenwerkingsverband met Moussem en Ward/ward. Aan deze sa-

menwerkingsverbanden dankt het cultuurcentrum diverse activiteiten zoals het seniorenproject van Ward/
ward en de reeks ‘Nuff Said, waarbij artiesten van diverse origine zorgen voor een bijzondere publieksmix.
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• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
Cultuurcentrum De Schelde gaat samenwerkingen aan met lokale diensten (o.a. jeugddienst), 
raden (o.a. seniorenraad) en verenigingen om samen activiteiten te organiseren.  Dit doen we 
om van elkaar te leren, de krachten te bundelen én uiteraard om een ander en/of ruimer publiek 
aan te spreken.  In 2009 was vooral de kerstmarkt ter afsluiting van Buurt aan de Beurt een actie 
waarop een eerder geïsoleerde gemeenschap werd bereikt. Ook op de cultuurstraten werd een 
nieuw publiek bereikt.

• Borgerhout
De Roma
- De Roma heeft al een aanbod dat gericht is op een zeer brede spreiding, met dag- en avondvoor-

stellingen, en een zeer gevarieerd aanbod naar uiteenlopende doelgroepen.
- In 2009 werd het aanbod uitgebreid met de introductie van het circus als genre, en met school-

films die enkele duizenden jonge bezoekers naar De Roma brachten.
- In het totale aanbod ging er verder ook minder aandacht naar het aantal films en meer naar jazz 

en rock/pop concerten.

‘t Werkhuys
- ’t Werkhuys organiseert in samenwerking met vzw Recht-Op, De Roma en bibliotheek Vredege-

recht maandelijks het literair café.  Er is overleg rond programmatie en promotie.
- Bijna alle eigen georganiseerde activiteiten in ’t Werkhuys zijn gratis toegankelijk, zodat we 

steeds een zeer breed publiek kunnen bereiken.
- Enkele jaren geleden werd er samen met vzw Recht-Op een klantenkaart ontwikkeld voor de 

Volxkeuken.  Mensen in armoede kunnen deze klantenkaart bij Recht-Op verkrijgen en kunnen zo 
voor € 3,00 deelnemen aan de Volxkeuken.  Na 10 deelnames krijgen zij een gratis maaltijd. Met 
deze klantenkaart kunnen de houders ook een aantal courante dranken aan € 1,00 kopen.

• cc Deurne
- Ook in 2009 leverden we inspanningen om een zo divers mogelijk publiek aan te trekken.  We 

kenden de lancering en het groeiende succes van de 2€-pas, maar deden daarnaast ook vrucht-
bare pogingen om allochtone bezoekers aan te trekken.  We organiseerden de première van de 
nieuwe film van Mohamed Ihkan ‘Marokkaanse vrouwen vertellen’, werkten samen met de Unie 
van Turkse Verenigingen voor het concert van ‘De Draaiende Derwisjen’ en lanceerden voor de 
tweede maal het project ‘De Fietsvriendinnen’ waarmee we jonge, vooral Marokkaanse vrouwen 
door middel van een fietscursus in hun mobiliteit willen emanciperen en hen ook de weg te wij-
zen naar onze brede waaier aan culturele activiteiten.

- cc Deurne was ook in 2009 een actief lid van Tournee Mondial, waarmee het samen met 20 
andere Vlaamse cultuurcentra tournees organiseert met mondiale artiesten.  We organiseerden 
samen 3 wereldmuziektournees.

- Een stafmedewerker van het cultuurcentrum zetelde mee in de stuurgroep van Vila Cabral, het 
diversiteitsproject in samenwerking met 11.11.11.  Daar hielpen we mee bruggen bouwen tus-
sen de verschillende partners en bevolkingsgroepen en stimuleren we actief de lokale verenigin-
gen om te participeren en hun activiteiten te verdiepen.

- Cultuurcentrum Deurne stapte samen met de andere Antwerpse cultuurcentra mee in de 2€-pas 
werking. Op deze manier hebben we verschillende malen actie ondernomen om voor de finan-
cieel minder gegoede Deurnese groepen de participatiedrempel te verlagen.  Samenlevingsop-
bouw Deurne was en blijft in dit 2€-pas verhaal een heel belangrijke partner.  Meerdere toelei-
dingsacties werden naar hen toe georganiseerd, zoals bv. een rondleiding in de filmcabine van 
cc Deurne Rix.

- De Deurnese senioren kregen ook in 2009 weer een ruim aanbod aan theatervoorstellingen, 
dansnamiddagen en vormingsmomenten aangeboden.  Ook de namiddagconcerten in het open-
luchttheater waren in 2009 een overdonderend succes.  De activiteiten voor senioren in Pluymvee 
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werden helaas niet gerealiseerd. De plannen daarvoor zijn naar het volgende werkingsjaar verschoven.
- In 2009 werd de samenwerking met de seniorenraad terug sterker aangehaald.  Het vormingsaanbod werd 

samengesteld in nauw overleg met de activiteitencommissie van de seniorenraad.

• cc Ekeren 
Door de brede staalkaart aan voorstellingen, producties en optredens, werd een aanbod aangeboden met 
‘voor elk wat wils’.  Het is een bewuste code om, in de opstart van het cultuurcentrum, een aanbod na te 
streven voor iedereen.

• cc Hoboken
- In 2009 werden meermaals pogingen ondernomen om sleutelfiguren en een allochtone programmator te 
vinden maar spijtig genoeg zonder resultaat. 
- In het najaar van 2009 zijn er gesprekken opgestart met (modespecialiste) Fadime Tezerdi (Turkse origine).   

Dit contact resulteerde in een nieuwe samenwerking dat gefinaliseerd wordt in een modeproject (najaar 
2010) in samenwerking met drie basisscholen uit Hoboken.

• cc Merksem
Door personeelstekort zijn we er weer niet in geslaagd de curateleweek te organiseren, waarbij een alloch-
tone organisatie gedurende een week de curatorrol op zich neemt in het cultuurcentrum.

• Wilrijk
cc De Kern
- Het ‘adoptie-project’ waarbij verenigingen van diverse culturele origine verschillende cc’s zouden ‘overne-

men’ gedurende enkele dagen, werd niet gerealiseerd.  Wel konden verschillende kunstenaars van diverse 
pluimage hun ei kwijt in onze schouwburg, wat o.a. leidde tot Indische dansavonden en Marokkaanse 
breakbeat demonstraties.

- Los van onze film- en onze scholenprogrammatie, is culturele diversiteit niet ten gronde aanwezig in onze 
podiumwerking.  Om hier een mouw aan te passen, startten we in de winter van 2009 een samenwerkings-
traject op met de vzw Kids ZuidRand.

Project: Diversiteit in publiek
De centra willen hier sterk op inzetten.  Weliswaar is dit onlosmakelijk verbonden met een andere kijk op de eigen werking en het eigen 
aanbod, maar de diversiteit moet vergroten.  Parallel aan deze aanbodzijde zetten de cultuurcentra ook in op het verlagen van de 
drempels.  Ondermeer door prijsverlagingen en inhoudelijke samenwerking met doelgroeppartners.  Publieksdiversiteit bekomen doe je 
echter niet alleen doormiddel van een ander aanbod.  Zo zijn de centra ook overtuigd dat op het vlak van creatie meer en meer verschil-

lende mensen deel kunnen uitmaken van het cultuuraanbod in deze stad.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
2009 moest voor Luchtbal het jaar worden waarin de diversiteit van de wijk voelbaar moest zijn in het pu-
bliek van het cultuurcentrum.  De pogingen waren er, maar moeten nog beter.  De grote groep allochtonen 
(meer dan de helft in zone 2030) werd via de LuchtBar, de Komen Etens, en het feest rond de heropening van 
de foyer te weinig bereikt.  Senioren en kinderen – die andere ‘grote doelgroepen’ – vonden daarentegen 
wel steeds makkelijker de weg.

co Nova-Kiel
- De receptieve werking is zeer divers.  Verenigingen van verschillende nationaliteit en achtergrond maakten 

gebruik van Nova.
- Door de structurele samenwerking met de partners in huis bereikt Nova een zeer divers publiek.
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coStA
- Via de 2€-pas worden OCMW cliënten bereikt die anders niet in ons centrum zouden geraken.
- Verschillende losse medewerkers hebben een andere culturele achtergrond.  Zij zorgen voor een specifieke 

insteek in bepaalde programmaties, waardoor we een breder publiek bereiken.
- Door zowel gekende als minder gekende artistieke vormen aan te bieden, vinden meer mensen de weg 

naar het centrum en de reguliere programmatie.

cc Link
Er is op linkeroever een grote groep allochtonen die we nog veel beter moeten bereiken.  Via de scholen 
bereiken we een deel van de allochtonen en tijdens het project Blok-Bloc konden we ook spreken van een 
relatief divers publiek, maar we kunnen zeker niet op onze lauweren rusten.  We moeten in de toekomst naar 
deze doelgroep nog meer inspanningen leveren.

• cc Berchem
Door de samenwerking met eerder vermelde partners zoals Moussem, OCMW en Posthof bereikte het cul-
tuurcentrum automatisch een divers publiek.  Wel is het zo dat alles altijd beter kan en dat deze diversiteit 
een blijvend werkpunt is.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
- Cultuurcentrum De Schelde aanvaarde ook in 2009 de 2€-passen van het OCMW voor alle voorstellingen.
- Cultuurcentrum De Schelde krijgt bijna enkel bezoekers uit het eigen district over de vloer.  Het is dan ook 

onze bedoeling om vooral met de lokale partners naar opportuniteiten te zoeken.  Daarom hebben we in 
2009 gestreefd naar een geregeld contact met OCMW, DC, RVT, jeugddienst, seniorenraad…  Het contact 
met de eerste drie blijft een aandachtspunt voor 2010.

• Borgerhout
De Roma
Niettegenstaande er al een breed en divers publiek deelneemt, blijft de deelname van allochtone inwoners 
een heikel punt.  Bij speciale gelegenheden en concerten zoals het vrouwenfeest en dergelijke, is er uiteraard 
wel een grote opkomst van allochtonen, maar de deelname aan het courante programma blijft beperkt.  Een 
consultatieronde bij de allochtone verenigingen wordt pas voorzien in 2010.

‘t Werkhuys
- Door de zeer uitgebreide (actief) receptieve werking van ’t Werkhuys slagen we erin een zeer divers publiek 

te bereiken.  Vele gebruikers van ’t Werkhuys zijn van diverse culturele en multiculturele verenigingen/
organisaties.  Ook in de particuliere verhuur bereiken we een zeer divers publiek; jong of oud, arm of rijk, 
autochtoon of allochtoon, amateur of professioneel, allemaal vinden ze hun weg naar ’t Werkhuys.

- De deelnameprijs van activiteiten wordt bewust zeer laag tot zelfs gratis gehouden, om alles zo laagdrem-
pelig mogelijk te houden.

• cc Deurne
- In samenwerking met Samenlevingsopbouw gingen we actief op zoek naar mensen uit de laagste inko-

mensgroepen om hen deel te laten nemen aan activiteiten van het cultuurcentrum.  Ze vonden een natuur-
lijke aansluiting bij de 2€-passen.

- De groep allochtone moeders die in het verleden met Doelgroepenregie in de Rix kwamen is niet meer ac-
tief.  Ondertussen startte Buurtsport wel met een succesvolle reeks ‘Damesturnen’.  Elke week komen een 
20-tal dames van voornamelijk allochtone afkomst samen sporten in de polyvalente zaal van cc Deurne Rix. 
Ook de fietsvriendinnen blijven actief en brengen regelmatig een bezoek aan de filmzaal.

- Cultuurcentrum Deurne wil permanent een zeer divers publiek aanspreken.  Meerdere malen werden in 
2009 specifieke doelgroepen aangesproken en uitgenodigd in het cultuurcentrum, wat tot mooie momen-
ten geleid heeft in cc Deurne.  In plaats van tweemaandelijks werd er maandelijks actie ondernomen om 
specifieke doelgroepen te bereiken.



W
er

ki
n

gs
ve

rs
la

g 
CC

A 
20

09

69

• cc Ekeren 
De diversiteit in het aanbod wordt effectief weerspiegeld in de diversiteit van de bezoekers (jong en oud, leek 
en kenner).

• cc Hoboken
In 2009 zorgde het cultuurcentrum voor diversiteit in zijn publiek via:
- De familievoorstelling in samenwerking met het Dienstencentrum Victor De Bruyne;
- De kinderfeesten: veel kinderen en ouders van allochtone origine;
- ‘De Boomhut van Tarzan op’ het Majoor Maelfaitplein , de stuntshow tijdens de braderij en de voorstelling 

van ‘De Held van Hoboken’ in het Gildenhuis;
- Schoolvoorstellingen (theater): 5 voorstellingen voor 1ste en 2de kleuterklas, 1 voorstelling voor 2de en 

3de kleuterklas, 5 voorstellingen voor 1ste en 2de leerjaar en 1 voorstelling voor 3de en 4de leerjaar.

• cc Merksem
- Vanuit cultuurcentrum Merksem werd een groot deel van de gesprekken met het OCMW gevoerd rond de in-

voering van de 2€-pas, die mensen met een laag inkomen moet helpen de financiële drempels te slechten.  
We organiseerden in 2009 een toeleidingsactiviteit, waarmee het OCMW potentiële 2€-passers toeleidde 
naar een specifiek uitgekozen voorstelling.

- In overleg met de dienstencentra, het RVT en de seniorenraad werkte het cultuurcentrum een aanbod uit 
van namiddagactiviteiten op maat van de actieve senior.

- We vergrootten ons klantenbestand in 2009 aanzienlijk (een stijging van 21% van de vaste klanten).

• Wilrijk
cc De Kern
cc De Kern heeft in 2009 erg hard ingezet op verschillende toeleidingstrajecten.  De 2€-pas kende een moeizame 
bevalling, maar cc De Kern behoort momenteel tot de centra waar de bezitters van deze pas het meeste over de 
vloer komen.  Dat is te danken aan een doorgedreven publiekswerking, geënt o.a. op het Wilrijkse sociaal centrum.
Het ruimere toeleidingstraject Van ’t Werk (gedragen door gans CCA), werd in het najaar van 2009 door cc 
De Kern op de rails gezet.

Project: Diversiteit in personeel
In de loop van 2009 ging CCA met minderhedencentrum de 8vzw en de sociale tewerkstellingsorganisatie Werkvormm vzw aan de slag 
om een grootschalig diversiteittraject te ontwikkelen voor de cultuurcentra.
Uitkomst van dit traject is voorlopig een subsidiedossier waarvan de toekenning van de middelen hopelijk in 2010 zal plaatsvinden.
Het doel van de subsidievraag, ingediend bij Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, is het aanstellen van 5 jonge 
allochtone cultuurtoeleiders in de cultuurcentra of bibliotheken.  De opdracht van de cultuurtoeleiders bestaat er in om meer allochtone 
jongeren toe te leiden naar de cultuurcentra en bibliotheken en zo het aanbod meer af te stemmen op de culturele wensen van deze 
groepen.  Eindresultaat is niet alleen een gediversifieerder en gekleurder pallet van cultuurprogramma’s.  Door de werkervaring die 
deze toeleiders opdoen, kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen.  De toeleiders worden gerekruteerd onder werkzoekende 

allochtonen zonder hoger diploma.

Gerealiseerd per centrum:

• Antwerpen
cc Luchtbal
Door de besparing is er in 2009 niet verder ingezet op extra personeel en diversiteit.  Vanaf 2010 worden er 
extra middelen ingezet om meer gestructureerd rond een diversere instroom te kunnen werken.

co Nova-Kiel
In cultureel ontmoetingscentrum Nova is het onthaal bemand door 2 medewerkers die een mooie afspiege-
ling zijn van het doelpubliek van ’t Kiel.  Daarnaast begeleidt de Nova ook elk jaar een Artikel 60’er en is er 
een diverse vrijwilligerswerking.
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coStA
2009 was het jaar van de personeelswissels in coStA.  De prioriteiten lagen daar in eerste instantie op de 
werking bestendigen.  Vanaf 2010 kunnen we opnieuw bouwen en extra aandacht besteden aan een diver-
sere personeelsinzet.

cc Link
Dit cc heeft momenteel slechts 1 vaste medewerker.

• cc Berchem
Het cultuurcentrum kent in haar personeelskader een goede mix naar leeftijd en geslacht toe, maar hinkt 
achterop wat betreft het aanwerven van personeelsleden van allochtone origine.  In 2009 werd echter een 
selectie voor baliemedewerker opgezet, die in 2010 zal opgenomen worden door een medewerkster van al-
lochtone origine.

• Berendrecht-Zandvliet-Lillo
cc De Schelde
cc De Schelde heeft na de besparing ook een afgeslankte personeelsbezetting overgehouden.  Zij hebben een 
oudere en weinig diverse personeelsgroep, die slechts kan wijzigen als er mensen weggaan en/of vervangen 
worden. Zij krijgen sinds kort wel ondersteuning van een Artikel 60’er van Poolse origine….

• Borgerhout
De Roma
- Mindervaliden en mensen met een verstandelijke beperking worden mee ingeschakeld in de vrijwilligers-

werking, meestal in samenwerkingsverbanden met hun scholen of dagcentra;
- De stages via Syntra - middenstandsopleiding en Sabatinni zorgen voor een instroom van een diversere 

groep technische medewerkers;
- Stagiairs uit het secundair beroepsonderwijs zorgen sinds 2008 systematisch voor ticketbaliemedewerkers 

van allochtone afkomst;
- Bij heel wat andere opdrachten in De Roma worden projectmedewerkers van allochtone afkomst ingescha-

keld: via Levanto – Vitamine W voor onderhoudswerk, via Kopspel voor technische realisaties in de zaal etc.

‘t Werkhuys
- In 2009 werd de samenwerking met Groep Intro verder gezet, voor de uitbating van de keuken van ’t Kaf-

fee. Deze samenwerking werd verder geïntensifieerd.  Vanaf mei 2009 komt er wekelijks een poetsploeg ’t 
Kaffee kuisen.

- In het najaar van 2009 werd er gestart met Brugprojecten.  Dit zijn leerlingen uit het deeltijds onderwijs die 
een langdurige stage lopen in de keuken.

• cc Deurne
Niet van toepassing.

• cc Ekeren 
Niet van toepassing.

• cc Hoboken
cc Hoboken had een baliemedewerker van allochtone origine tot december 2009.  Door de verschuivingen 
binnen het personeelskader van de Antwerpse cultuurcentra is hij verschoven naar een ander centrum.

• cc Merksem
Door de besparing op het personeelskader van de Antwerpse cultuurcentra was er in 2009 geen ruimte om 
een medewerker aan te werven binnen het Cordoba-project.
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• Wilrijk
cc De Kern
In 2009 was cc De Kern het enige cultuurcentrum waar nog een Cordoba-medewerker actief was, m.n. Mo-
hamed Benhaddou.

Project: Diversiteit in raden van bestuur
Ook de beheersorganen dienen een weerspiegeling te zijn van de diversiteit die binnen wijk/district/stad aanwezig is.  Enerzijds willen 
de centra daarom bekijken wie er vanuit het Antena-project of het Antwerpse Rhizomenproject kan participeren.  Daarnaast werd de 

diversiteitsverplichting mee opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen vzw’s lokaal cultuurbeleid en de stad.

4.1.7. Operationele doelstelling: Hervormen raden van bestuur cultuurcentra naar vzw’s 

lokaal cultuurbeleid

In 2009 werden de beheersorganen van de cultuurcentra geïntegreerd binnen de districtsgebonden structuur 
lokaal cultuurbeleid.  De stuurgroepen voor de ontmoetingscentra worden in 2009 opgericht.
Er werd in 2009 weleenswaar een motiveringsverslag ingediend voor de oprichting van de vzw lokaal cul-
tuurbeleid Borgerhout, maar gezien de wijzigingen aan het decreet die na inzending doorgevoerd werden, 
moeten we opnieuw beginnen. 

4.1.8. Operationele doelstelling: organiseren van een efficiënte en effectieve ondersteu-

ning voor de ontwikkeling van het eigen programma en de werking van de centra

De cultuurcentra zijn samen één netwerk.  Het veranderingstraject dat de centra de voorbije jaren doorliepen 
resulteerde in het effectief detecteren van de noden van de centra.  Duidelijk was dat enerzijds de centra 
behoefte hadden aan meer overleg, anderzijds was er in tegenstelling tot musea en bibliotheken slechts 
een zeer beperkte koepelondersteuning.  Het overlegteam van de cultuurcentra zorgt niet alleen voor een 
concrete begeleiding en ondersteuning van de centra, maar zorgt ook voor de concrete realisatie van een 
aantal van de hoger opgesomde operationele doelstellingen zoals o.a. een goede interne communicatie, een 
transparanter financieel beleid, een optimalisatie van het verhuurbeleid,….
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Inleiding 

1. Inleiding per centrum

2. Infrastructuur en middelen 2009

 2.1. Nagestreefde doelstelling: masterplan infrastructurele resty- 

 ling cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra

  2.1.1. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan 

  cultuurcentrum Hoboken tegen 2010

  2.1.2. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan  

  cc De Schelde tegen 2010 

  2.1.3. Operationele doelstelling: Voorzien van de nodige middel- 

  en voor het uitbaten van  de bestaande en de nieuwe stedelijke 

   infrastructuren

  Stedelijke begroting 2009

  UITGAVEN

  INKOMSTEN

 2.2. Nagestreefde doelstelling: In elk district is er een culturele voorzie- 

 ning met ankerfunctie

  2.2.1. Operationele doelstelling: Uittekenen werking nieuwe anker 

  functies in het kader van het geïntegreerde samenwerkingsmodel 

  CCA en binnen decretale opdrachten 

  2.2.2. Operationele doelstelling: Voorzien van voldoende mensen  

  en middelen voor de bestaande en nieuwe culturele voorzieningen  

  met ankerfunctie

 2.3. Nagestreefde doelstelling: Er is een netwerk van culturele en/of  

 ontmoetingsinfrastructuur op niveau wijk/doelgroepen

  2.3.1. Operationele doelstelling: Uittekenen werking cultureel  

  ontmoetingscentrum binnen decretale opdrachten en binnen  

  lokale en stedelijke visie

  Financiële afrekening 2009 (2008?)  CCA -vzw’S 

3. Personeel 

 Personeelskader op 31 december 2008

 Gerealiseerde aanwervingen 2008
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 Gerealiseerde aanwervingen 2009

 Niet gerealiseerde planning 

 Procesmodellering  

4. Werking en communicatie p. 16

 4.1. Nagestreefde doelstelling: Het netwerk van de Antwerpse cul- 

 tuur- en culturele ontmoetingscentra streeft een boeiende en uit- 

 dagende werking na voor alle inwoners en bezoekers van de stad 

 en districten en dit zowel voor het lokale als het bovenlokale aan- 

 bod, de actief-receptieve en de receptieve werking

  4.1.1. Operationele doelstelling: De cultuurcentra werken 

   samen met zoveel mogelijk lokale actoren aan een evenwich- 

  tige culturele werking

 Project: Cultuurcentra participeren actief aan overlegmomenten op 

 district- of wijkniveau en nemen een actieve rol op in het lokale 

 cultuurbeleid van het district  

 Project: Samenwerking met lokale en stedelijke partners in functie 

 van lokale projecten en werking 

 Project: Jaarlijks per centrum drie gemeenschapsvormende projec- 

 ten en tweejaarlijks in samenspraak met andere lokale actoren 

 per district 1 samenwerking rond cultureel (materieel of im- 

 materieel) erfgoed.

 Project: Verbeteren en versterken scholenaanbod en scholenwerking 

 Project: Lokale netwerkmakelaar voor festivals en grote stedelijke cultuur- 

 spelers 

 Project: Cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra realiseren 

 vanaf 1 januari 2008 een jaarwerking 

  4.1.2. Operationele doelstelling: Een uitgebalanceerd aanbod 

  cultuurspreidende activiteiten binnen district en stad en  

  met aandacht voor een evenwicht in dag- en avondaan- 

  bodp

 Project: Cultuurcentra bedienen blinde vlekken 

 Project: Cultuurcentra realiseren een boeiend en relevant aanbod voor 

 district en stad 

 1. Volumebepaling (Gegevensregistratietabel) 

 2. Gerealiseerde hoogtepunten 2009 

 Creatie 

  4.1.3. Operationele doelstelling: De centra consolideren en op- 

  timaliseren hun receptieve en actief receptieve werking
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 Project: Integratie in SRO van verhuursysteem

 Project: Een helder verhuurbeleid 

 Project: Versterken actief/receptieve werking 

  4.1.4. Operationele doelstelling Vrijwilligerswerking

  4.1.5. Operationele doelstelling: verbeteren en diversifiëren 

  publiekswerking, communicatie (intern en extern) en dienstverle- 

  ning

 Project: verbeteren dienstverlening  

 Project: Lokale cultuurcommunicatie: de cultuurcentra nemen lokaal  

 hun rol om de cultuurcommunicatie te verstevigen/efficiënter beheer 

 van de lokale cultuurmiddelen 

 Project: Verbeteren digitale communicatie  

 Project: Op stedelijk niveau organiseren de cultuurcentra gezamenlijke 

 communicatie-acties, al dan niet in samenspraak met andere actoren

  4.1.6. Operationele doelstelling: Representatieve diversiteit in aan- 

  bod, raden van bestuur, personeel en publiek

 Project: Structureel overleg met doelgroepenpartners 

 Project: Diversiteit in aanbod/werking 

 Project: Diversiteit in publiek 

 Project: Diversiteit in personeel 

 Project: Diversiteit in raden van bestuur 
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