UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

18 april 2013 – 20.00u

aanwezig:

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

Vlaanderen zingt in Mortsel.
We verwelkomen Marc Dhollander die uitleg komt geven over ‘Vlaanderen Zingt in
Mortsel’. Dit zangfeest zal op zondag 23 juni van 16 tot 20 uur doorgaan op het
Stadsplein in Mortsel.
Het zangfeest bestaat uit 2 delen:
Het eerste gedeelte zal er een live-groep optreden, dit is de groep “@Fundum” van
Wim Leys, die ook het geheel zal presenteren. Het eerste gedeelte duurt +- 1 uur.
Na dit optreden (tegen 17u) gaan we vragen of de Burgemeester zijn speech voor de
opening van het Stadsplein wil houden, eventueel kan de Burgemeester & aanwezige
Schepenen de eerste nummers mee inzetten.
Het tweede gedeelte bestaat uit de samenzang, hiervoor moeten er een 40tal mensen
op het podium staan...deze zangers bestaan meestal uit groepen van verenigingen,
zoals: carnaval, theater, enz... Iban neemt contact op met de Cultuurraad en
verenigingen. De gekozen nummers zijn een mix van Vlaams, Engels, Polonaises,
Disco enz...het pakket is zo gevarieerd mogelijk opgesteld. Het tweede gedeelte duurt
+- 2 à 2,5 uur.
Aan alle aanwezigen wordt een krantje met de teksten afgegeven, de krantjes moeten
voor het evenement opgehaald worden in Liedekerke. Eddy neemt contact op met Het
Laatste Nieuws met de vraag of ze de krantjes ineens kunnen leveren samen met zijn
andere kranten. Normaal gezien worden er zo’n 3000 krantjes voorzien, maar we
mogen er een 2000 extra hebben om vooraf al uit te delen in de winkels.
Praktische gegevens:
- Het podium is 12 meter breed, 5.5 meter diep, de locatie van het podium
zal aan het passiefhuis zijn, rug naar de politievleugel. Het opstellen van
het geheel zal vanaf zondagmorgen 9.30u beginnen. Afbraak gebeurt
onmiddellijk na het zangfeest en zal vermoedelijk tot 22 uur duren.
- Er moet een tentje voor de mengtafels voorzien worden, ook de
stroomvoorzieningen moeten nagekeken worden.
- WC-voorzieningen zullen nog verder besproken worden, vermoedelijk bij de
plaatselijke horeca. Er moet ook een kleedkamer voorzien worden, er wordt
nagevraagd of dit in het Stadhuis kan.
- Security aan het podium (2 personen) moet ook voorzien worden, dit gaan
we zelf regelen, er was een mogelijkheid om dit door de organisatie te
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laten voorzien voor 300 euro extra. Rond het podium moeten ook
dranghekken voorzien worden.
De Organisator raadt aan om voor het podium een aantal hoge tafels te
plaatsen, dit lokt de mensen gemakkelijker tot voor het podium.
De Crew van Vlaanderen zingt (maximaal 12 personen) moet voorzien
worden van drank & eten voor de hele dag, graag tussen de middag
belegde broodjes. ‘s Avonds zullen de meeste thuis eten maar voor een
aantal toch een warme snack voorzien. De crew zal bonnetjes krijgen
waarmee ze bij Paul’s Lunch & Tearoom en Breakfast at Tiffany’s terecht
kunnen.
Ook de zangers op het podium van drank voorzien, hiervoor is het best om
een aantal bakken op het podium te plaatsen zodat ze er gemakkelijk aan
kunnen. De zangers moeten zich engageren om tijdens het gehele feest
aanwezig te zijn. Er wordt aangeraden ze tijdens het liveoptreden vooraan
te laten staan om andere toeschouwers naar voor te lokken.
Drank en eetgelegenheden voor de bezoekers moeten ook voorzien
worden; Café BP wil zijn tap laten staan en die dag ook mee voor de drank
zorgen. Breakfast at Tiffany’s wil ook voor hapjes zorgen, evenals, Paul’s
Lunch en Tearoom. La Piazza & Cosy Kitchen worden gecontacteerd om
ook deel te nemen aan Vlaanderen Zingt in Mortsel.

Publiciteit & Sponsoring:
Vlaanderen zingt zorgt zelf voor een deel publiciteit, dit via Het Laatste Nieuws, Radio
2, Ment TV, nieuwsbrieven & facebook. Ook zal er fotograaf zijn die de mensen
fotografeert, via een bonnetje dat ze meekrijgen kunnen ze op de website van
Vlaanderen zingt hun foto later terugvinden. Vlaanderen zingt voorziet ook A3-affiches.
1) Er is gekozen om zelf een boekje te verspreiden in alle Mortselse brievenbussen, dit
10 dagen voor het evenement. Er was een mogelijkheid om in het krantje van
Vlaanderen zingt te staan, maar dit had een kostprijs van 1200 euro voor een insert
van 4 pagina’s.
2) Het ledscherm kost 550 euro voor een volledig weekend en meet 6m². De plaatsing
wordt voorzien door de firma. Hermine bestelt het ledscherm voor 22/23 juni.
3) Sponsoring
Voor al deze mogelijkheden worden er pakketten voorzien waar de sponsor uit kan
kiezen:
Hoofdsponsor: 6000 euro (excl.BTW)
- Krijgt de mogelijkheid om aan de buitenkant van al de dranghekken rond
het podium zijn banner op te hangen, zodat deze zichtbaar is voor iedereen
die er passeert.
- Kan een 60tal T-shirts voorzien voor alle medewerkers (inclusief
podiumzangers).
- Mag een kraam op het plein plaatsen.
- Krijgt de cover van het het boekje dat verspreid wordt.
2de

Pakket: 500 euro (excl. BTW)
- Banner binnenkant van de dranghekken
- Advertentie op ledscherm

3de

Pakket: 250 euro (excl. BTW)
- Volledige pagina in het boekje
- Advertentie op ledscherm

4de

Pakket: 150 euro (excl. BTW)
- ½ pagina in het boekje
- Advertentie op ledscherm

Hiervoor wordt er nog een brief opgesteld en bedeeld aan de de Mortselse handelaars.
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Ledscherm “Feest op Straat”.
Zie Punt 1: het ledscherm kost 550 euro voor een volledig weekend, het scherm is
6m². De plaatsing wordt voorzien door de firma. Hermine besteld het ledscherm voor
22/23 juni.
Antiekmarkt.
Eddy wenst meer duidelijkheid over de plannen van de Antiekmarkt, dit voornamelijk
om de mensen van de antiekmarkt verder te kunnen inlichten en duidelijke informatie
te verschaffen. Er zal een brief opgesteld worden voor het College, met een aanvraag
voor een 14-daagse antiekmarkt van +- 20 kramen en dit zo snel mogelijk. Ook moet
er duidelijkheid zijn van de kostprijs voor de antiekhandelaars.
Varia.
De bloemenmarkt is helaas afgeschaft wegens een gebrek aan interesse bij de
plaatselijke bloemenwinkels. Belangrijkste redenen zijn: extra personeel, slecht weer,
kunnen niet verkopen aan marktprijzen, teveel risico. Het idee van een plantenbeurs
wordt nog verder nagekeken.
Katrijn vraagt namens de Pieter Reypenslei een extra budget van 200 euro aan UniMO
voor Feest op Straat, voor de huur van een springkasteel, viskraam en draaimolen,
waarvan de prijs gestegen is. Deze aanvraag werd unaniem goedgekeurd en wordt via
Geert verder behandeld.
Volgende nieuwe handelaars zijn er in Mortsel bijgekomen: Bobby Sewing, Yes
haarkappers, ’t Zoete Hoekske en Fitclass. Al deze zaken hebben een bloemetje
ontvangen van UniMO.

Volgende vergadering op 15/05/2013 om 20 uur in
Breakfast at Tiffany’s, Statielei 129 te Mortsel.

