UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

15 mei 2013 – 20.00u

Aanwezig:

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

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 18 april 2013 werd goedgekeurd. Eddy
Baets heeft helaas geen verslag ontvangen.

2.

Mortsel Zingt!
Het adverteren in de zondag voor Mortsel zingt werd afgekeurd wegens de prijs en de
investeringen die al rond het evenement worden gemaakt.
We vragen aan de organisatie van “Vlaanderen Zingt”, 250 affiches en een totaal van
5000 krantjes. De krantjes kunnen voor het evenement al bedeeld worden in een
aantal winkels.
De sponsorbrief wordt opnieuw opgemaakt om ook andere bedrijven aan te spreken.
Eddy had de bedenking waarom het sponsorgeld wéér van de UniMO leden moet
komen en dit evenement toch voor iedereen binnen Mortsel een positieve zaak is.
Daarom werd er een onderverdeling gemaakt van wie welke bedrijven nog kan
aanspreken.
Eddy: Gedrukte media
Katlijn: CM, Fitopia
Martine: Promocon
Ellen: Basic Fit, Uitvaartcentrum Timmermans
Geert: Perfectie @Home, Autovak, VAKO
Monique: Albo
KBC zou een sponsorbedrag van 1000 euro geven, dit samen met VC Verzekeringen
die ook 300 euro inbrengt. Hiervoor krijgen ze volgend pakket:
- Standje/kraampje tijdens het evenement.
- Spandoek plaatsen.
- Sponsorboodschap op LED scherm gedurende een volledige week (zowel voor KBC als
VC Verzekeringen).
- Volledige sponsorpagina in de brochure (zowel voor KBC als VC Verzekeringen).
Er wordt ook nog gevraagd aan de Stad of die zich eventueel willen engageren om mee
te sponsoren, dit zou waarschijnlijk voor een 1000 euro kunnen.
Ook wordt nog gevraagd aan ALEM en Unizo of ze een kleine bijdrage voor het
evenement kunnen leveren.

Voor de bedeling van de brochure zijn er een aantal opties die bekeken worden. Els
gaat aan de stad vragen of dit via hun bedeeld kan worden, misschien samen met
Mortsel Info magazine. Zoniet, kan de bedeling gebeuren via een bedrijf; Martine doet
navraag bij het bedrijf dat haar folders bedeelde vorig jaar.
Ellen heeft contact gehad met Fik van ’t Periodiekske en deze zou de brochure in zijn
blad kunnen opnemen als extra katern, hiervoor zijn nog geen kosten bekend. Deze
optie is afgewezen omdat dit niet past in het concept van een eigen brochure.
Er wordt nog gezocht naar een sponsor voor een 50-tal T-shirts voor de crew en
zangers. Hiervoor wordt gedacht aan fitnessclubs, immobiliën,..
Er zijn 35 inschrijvingen van verenigingen om op het podium te komen zingen,
hiervoor heeft Karnamor zich ingezet. Graag zouden deze de liedjesteksten zo snel
mogelijk ontvangen om te oefenen.
De ronde tafels om voor het podium te plaatsen tijdens “Mortsel Zingt” zijn door Ellen
aangevraagd en zouden in orde zijn. Volgende vergadering kan hier uitsluitsel over
gegeven worden.
Er wordt door de Stad nagekeken of er nog extra sanitaire blokken tijdens het weekend
geplaatst kunnen worden.
3.

Mortsel Feest!
De kraampjes worden op het fietspad geplaatst richting winkels, de doorgang hiervan
zou een 2 meter zijn. Er wordt nagevraagd of er eventueel politiebegeleiding voorzien
kan worden om op drukke momenten de oversteekplaatsen te bemannen.
Er hebben 20 handelaars een kraam besteld, een groot aantal handelaars plaatsen zelf
een kraam. Helaas is er aan de even genummerde kant van de Statielei nog leegte;
deze wordt opgevuld met externe handelaars, hiervoor zijn er al enkele inschrijvingen.
Ellen breidt haar terras uit richting Taloni om de lege plaatsen daar op te vullen.
Alle randanimatie is voorzien op het Stadsplein.

4.

Stempelactie “Win een Fiets”.
De stempelkaart actie “Win een fiets” loopt van 1/7 tot 15/8 (trekking op 27/8). Van
de twee ontwerpen werd het ontwerp met de abstracte fiets goedgekeurd.
Als prijs wordt er nog gekeken of er ook nog fietsaccessoires (fietstassen, ...) kunnen
gegeven worden, dit omdat de actie van september “win boekentassen” vervalt
aangezien dit te snel op elkaar volgt en iedereen zijn boekentas tegen die periode al
aangekocht heeft. Eventueel kan er een nieuwe stempelactie plaatsvinden tegen de
feestperiode.

5.

Varia.
- Nieuwe UniMO leden: Hema en M&S mode (-50 euro korting wegens aanbrengen
nieuw lid).
- De Poëzieroute loopt volop en verloopt vlot, er zijn tot hiertoe 180 inzendingen via de
website.
- Met belgerinkel naar de winkel is ook volop bezig, Eddy was één van de eerste
inschrijvingen maar staat helaas niet op de lijst, dit wordt doorgegeven aan de Stad.
- De “Proficiat met uw nieuwe zaak” kaartjes zijn goedgekeurd.

Volgende vergadering op 5/06/2013 om 20 uur in
Breakfast at Tiffany’s, Statielei 129 te Mortsel.

