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Aanvraag lidmaatschap cultuurraad  
periode 2019-2024 
voor deskundigen 

 
 
Onder deskundige verstaan we ofwel: 
a) inwoners van Brasschaat die hun culturele professionele activiteit niet noodzakelijk in Brasschaat 

ontplooien; 
b) professionals die activiteiten ontplooien die niet direct tot het zuivere culturele domein behoren maar 

wel tot een randdomein dat interessante, nieuwe invalshoeken kan bieden voor het cultuurbeleid. Dit 
impliceert dat deskundigen niet noodzakelijk terreindeskundigen zijn maar ook bijvoorbeeld theoretici 
met een filosofische inslag; 

c) deskundigen zijn ook die personen met een aantoonbare ervaring in een of andere culturele 
organisatie of kunstendiscipline of personen die beschikken over een diploma van een zuiver 
culturele opleiding. 

 
 
De kandidaat-deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
a) vanuit zijn werkervaring en/of zijn engagement in de culturele sector een bepaalde deskundigheid 

bezitten; 
b) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren; 
c) geen politiek mandaat bekleden; 
d) in de gemeente Brasschaat wonen; 
e) minimum achttien jaar oud zijn. 
 
 
Gelieve bijgevoegd invulformulier te bezorgen op het secretariaat van de cultuurraad  
p/a Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat, cultuurraad@brasschaat.be.  
 
Het bestuur van de cultuurraad onderzoekt vervolgens uw aanvraag.  
Indien deze oordeelt dat u beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt u aanvaard als lid van de 
cultuurraad.  
Het secretariaat stelt u op de hoogte van de beslissing van het bestuur. 
 
 
 
Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om mij te contacteren, 
 
 
 
Ann Cleiren,           
secretariaat cultuurraad Brasschaat    
tel. 03/650.03.43      
p/a Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat 
e-mail : cultuurraad@brasschaat.be 
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Aanvraagformulier lidmaatschap 
cultuurraad periode 2019-2024 

voor deskundigen 

 
 

 
naam:      voornaam: 
 
straat:      nr. 
 
postcode:     gemeente:      
 
tel.nr.   privé:    werk:    GSM:      
 
e-mail:      website:  
 

 
Ik heb kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad  
 
en wens deel uit  te maken van de deelraad (1 vakje aankruisen) : 
  

 
 

 
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
BENT U ACTIEF OP EEN SOCIAAL NETWERK ? ja / nee 
   Zo ja :  op welk netwerk ? ……………………………………………………………. 
                                                  gelieve uw link op te geven …………………………………………………. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Gelieve hieronder kort uw professionele bezigheden in de sector, uw deskundigheid, ervaring of 
diploma’s uit een zuiver culturele opleiding te schetsen : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handtekening : 
datum :  

https://www.brasschaat.be/sites/default/files/content/documenten/vrijetijd/statuten%20cultuurraad%20%28pdf%29.pdf
https://www.brasschaat.be/node/3102

