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Aanvraagformulier lidmaatschap  
cultuurraad periode 2013-2018 

voor professionele organisaties 
 
 
Onder cultuurprofessional verstaan we die personen die beroepsmatig met cultuur bezig zijn in een 
Brasschaatse culturele organisatie of instelling. Dit kan zowel een private als publieke instelling zijn. Een 
cultuurprofessional is minimum halftijds bezig met cultuur in een zuivere cultuurorganisatie. De ruimere 
sector van socio-culturele instellingen voldoet niet aan het criterium (bv. welzijnsorganisaties). 
 
Een professionele organisatie die wenst toe te treden tot de cultuurraad dient reeds minstens één jaar 
actief een culturele werking ontplooid te hebben op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.  
Gelieve om dit te bewijzen, volgende documenten in bijlage te voegen bij dit formulier:  

 statuten en/of huishoudelijk reglement (indien uw vereniging hierover beschikt),  
 werkingsverslag afgelopen jaar,  
 samenstelling bestuur. 

 
 
Bij het aanduiden van de vertegenwoordigers - een afgevaardigde en een plaatsvervanger - die 
namens de instelling in de cultuurraad zullen zetelen, dient rekening gehouden te worden met de 
volgende bepalingen uit het huishoudelijk reglement: 
 

 -voorwaarden-  
 

De effectieve afgevaardigde en de vaste plaatsvervanger worden in volle vrijheid aangeduid door de 
betrokken culturele vereniging, organisatie of instelling, en moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
a) minimum achttien jaar oud zijn; 
b) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid; 
c) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren; 
d) niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen; 
e) geen politiek mandaat bekleden; 
 

 
Gelieve bijgevoegd invulformulier te bezorgen op het secretariaat van de cultuurraad p/a Bredabaan 
407, 2930 Brasschaat.  
 
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 ons te contacteren, 
 
 
Ann Cleiren,      Koen Palinckx,     
secretariaat cultuurraad Brasschaat   cultuurbeleidscoördinator 
tel. 03/650.03.40     tel. 03/650.03.50 
p/a Bredabaan 407, 2930 Brasschaat 
e-mail : cultuurraad@brasschaat.be 
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Aanvraagformulier lidmaatschap  
cultuurraad periode 2013-2018 

voor professionele organisaties 
 
Naam van de vereniging : 

 

 
adres zetel 
 
straat:      nr.: 
 
postcode:     gemeente:       
 
tel.nr.:      
 
e-mail:      website: 
 

 
 

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

 
 
Ik heb kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad  
(zie website www.vrijetijd-brasschaat.be waar je een onder het luik cultuur / cultuurraad een link vindt 
naar de documenten ofwel rechtstreeks via volgend adres  
http://www.brasschaat.be/vrijetijd.aspx?SGREF=36904 ) 

  
De vereniging heeft ………... (huidig aantal leden invullen) leden en wenst lid te worden van de 
cultuurraad. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BENT U ACTIEF OP EEN SOCIAAL NETWERK ? ja / nee 
   Zo ja :  op welk netwerk ? ……………………………………………………………. 
                                                  gelieve uw link op te geven …………………………………………………. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Gelieve aan te duiden van welke deelraad u deel wenst uit te maken (één vakje aankruisen): 
 

 
 

 
 

http://www.vrijetijd-brasschaat.be/
http://www.brasschaat.be/vrijetijd.aspx?SGREF=36904
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Aanvraagformulier lidmaatschap  
cultuurraad periode 2013-2018 

voor professionele organisaties 
 
 

naam van de vereniging :  ………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 
Getekend, 
 
 
 
 

de voorzitter   bestuurslid  1   bestuurslid 2 
 
naam :  ……………   …………………   ……………….   
 
datum :  ……………..  
  

     
Bijlage :  
 statuten en/of huishoudelijk reglement (indien uw vereniging hierover beschikt); 
 werkingsverslag afgelopen jaar; 

 samenstelling bestuur. 


