UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

27 maart 2013 – 20.00u

aanwezig:

Els Bouckaert (voorzitter), Ann Lauryssens (secretaris), Marc Drexeler,
Iban Van der Zeyp, Katlijn De Bontridder, Sandy Goeminne, Monique
Scheys, Martine Bosschaerts, Ellen van den Dries, Mireille Decoster,
Hermine Nachtergaele.
verontschuldigd: Eddy Baats
1.

Verslag vorige vergadering.
Het verslag van de bestuursvergadering van 27 februari 2013 werd goedgekeurd.

Extra. Antiekmarkt.
Mark heeft contact opgenomen met Koen Dehaen; indien er een antiekmarkt
gehouden wordt op het plein moet dit eerst goedgekeurd worden door het college voor
er verdere acties ondernomen kunnen worden. Hierdoor is ook nog niet duidelijk
hoeveel de antiekhandelaars moeten betalen voor hun standplaatsen. Eddy neemt
verder contact op met Ronny Magis.
2.

Voorbereidingen Feest op Straat – Animatie/Groepen.
De brieven voor navraag wie een kraampje wenst op 22 juni zijn door Martine en Eddy
rondgedeeld. Op deze manier probeert UniMO de Statielei zo vol mogelijk te krijgen.
Zondag zijn er geen kraampjes voorzien, wel opening van de winkels.
Net zoals andere jaren worden de kraampjes door de scouts geplaatst. Animatie voor
beide dagen wordt door de Stad voorzien op de los-laadzones (zoals clowns, grappige
fotograaf, enz...).
Ellen heeft contact opgenomen met haar vroegere school; deze willen een activiteit
gericht op kinderen organiseren in samenwerking met de stagiairs. Hiervoor wordt
gedacht aan doe/leer-activiteiten in handelszaken (vb. In een Foto-Videozaak: Hoe
werkt een camera?).
Ellen heeft geprobeerd contact op te nemen met Q-Music maar heeft nog geen
antwoord ontvangen. Ellen probeert verder en contacteert nog andere radiozenders.
De Kermis staat op 22 en 23 juni op het Gemeenteplein, dit op uitdrukkelijke vraag
van de kermishandelaars.
Voor 23 juni is er unaniem gekozen voor het evenement “Mortsel Zingt” – Dit
evenement wordt volledig georganiseerd en begeleid door de organisatie Vlaanderen
Zingt. Dit meezingfeest houden we op het Stadsplein, van 16-20 uur.
Drukkerij Van Goethem zorgt voor de druk van het programmaboekje dat in alle
Mortselse brievenbussen verspreid zal worden.

Voor dit evenement gaan we op zoek naar sponsors; zij kunnen adverteren in het
programmaboekje, op spandoeken, enz...hiervoor wordt een brief opgesteld met alle
tarieven en informatie voor de sponsor. Alle aanwezige bestuursleden zetten zich in
om zoveel mogelijk sponsors te zoeken. De prijzen voor een LED-reclamebord worden
nog nagekeken.
Aanvraag om de dranghekken van de Stad Mortsel te mogen gebruiken moet nog
gebeuren.
Voor dit evenement moet de opkuis van Tramblues op zondagmorgen gebeuren,
andere jaren gebeurde dit pas op maandagmorgen. Hier wordt nog navraag naar
gedaan.
Er moeten ook drank-/eetgelegenheden op het Stadsplein voorzien worden voor de
zingende menigte. Ellen zorgt voor drank & zoet, Sandy voor hamburgers. Cosy
Kitchen & La Piazza kunnen ook iets organiseren - zij worden nog op de hoogte
gebracht.
De geplande “Mortsel proeft” wordt verplaatst naar het eerste weekend van september
en zal op het Stadsplein plaatsvinden, dit omdat er dan meer handelaars kunnen
deelnemen die mogelijk tijdens “Feest op Straat” geen extra personeel hiervoor
kunnen inzetten. De voorbereidingen hiervan worden nog uitgewerkt.
3.

Bloemenmarkt - Organisatie.
Els heeft contact opgenomen met de marktleider, maar helaas hebben alle
bloemenhandelaars van de markt op deze dagen geen tijd wegens andere markten.
Er is een brief gestuurd naar alle Mortselse bloemenwinkels, nog geen enkel antwoord
op ontvangen.
Monique heeft contact gehad met Oxalis en Romantiek. Oxalis wil meedoen,
Romantiek niet. Ellen heeft contact gehad met Floral, deze wil niet meedoen omdat de
prijzen voor bloemen op een markt lager liggen dan de winkelprijzen. Hierdoor zou het
moeilijk zijn om deze prijzen te hanteren terwijl in zijn winkel de prijzen hoger liggen.
Hij adviseerde om een plantenmarkt te houden, deze kan bijna op elk moment
gehouden worden en trekt ook veel kooplustigen.
Deze actie wordt nog verder geëvalueerd, er word contact opgenomen met de
organisatie van de plantenmarkten. Misschien moet er bij gebrek aan interesse
nagedacht worden over het aantrekken van handelaars van buiten Mortsel.

4.

Bespreking bedelingsgebieden UniMO brieven.
De routeverdeling is opnieuw bekeken, iedereen neemt een deel van het
bedelingsgebied voor zich, als er brieven verstuurd moeten worden, ontvangen de
betreffende personen hun pakket om uit te delen aan de handelaars.

5.

Voorstel tot verbetering zichtbaarheid UniMO.
Iban lanceerde het voorstel om elk UniMO-lid een sticker te bezorgen waarop duidelijk
wordt gemaakt dat ze lid zijn van UniMO met daarbij het jaartal. Elk jaar ontvangen
de betalende leden een nieuwe sticker. Dit om UniMO zichtbaarder te maken voor
zowel de klanten als de handelaars. Hierbij worden handelaars gemotiveerd om ook bij
UniMO aan te sluiten en weten de klanten dat ze bij deze handelaars terecht kunnen
voor bepaalde acties zoals bv. de stempelkaartactie.
Dit voorstel wordt unaniem aanvaard en dit jaar nog uitgewerkt. De stickers worden
opgemaakt (10x10 cm) met het UniMO logo + 2013.

6.

Varia
Aankoop stempels kostprijs.
Er is een prijsbestek opgemaakt door dezelfde firma waar de stad Mortsel haar
stempels heeft laten maken. Prijs per stempel: 20.45 euro, indien er 100 stempels
worden aangekocht gaat er 50% van de prijs.
Deze aankoop wordt uitgesteld, is op het moment te duur in aankoop en er moet een
goedkoper bedrijf gevonden worden.
Tombola actie juni
Voor de tombola actie in Juni wordt er een Dames of Herenfiets verloot (naargelang de
keuze van de winnaar) + een aantal fietsaccessoires. Deze prijzen worden aangekocht
aan voordelige prijzen bij Fietsen MB.
Volgend jaar wordt er een evaluatie van de tombola acties gemaakt om bij te sturen
en te corrigeren.
Wes Studie
De studie is online te bekijken op de website van de Stad Mortsel.
Handelaars met meerdere zaken
Om de handelaars die meerdere zaken in Mortsel hebben geen dubbel lidmaatschap te
laten betalen is er afgesproken dat een tweede filiaal lid kan worden bij UniMO voor 80
euro.
Nieuwe handelaars en ledenwerving
Er zou iemand aangesteld moeten worden om actief op zoek te gaan naar nieuwe
leden. Ellen stelt zich kandidaat om dit op zich te nemen binnen een 6-tal weken.
Nieuwe handelaars krijgen een boeketje bloemen bij de opening van hun nieuwe zaak,
Ann overhandigt dit aan de nieuwe zaakvoerders.

Volgende vergadering op 18/04/2013 om 20 uur in
Taverne Ter Linde, Mechelsesteenweg 7 te Mortsel.

