UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

5 juni 2013 – 20.00u

Aanwezig:

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

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 15 mei 2013 werd goedgekeurd.

2.

Mortsel Zingt!
ALGEMEEN
Eddy is de krantjes gaan ophalen, naar schatting 4000 stuks. De affiches waren op dat
moment nog niet gedrukt en zouden in de loop van de week gebracht worden.
De partytafels waarnaar Ellen zou informeren, waren helaas op zondag 23 juni niet
meer beschikbaar wegens een ander evenement. Eddy informeert of de Partymobiel
van GVA nog beschikbaar is. Hermine had op de website gekeken en de datum voor 23
juni was op dat moment nog beschikbaar. De partymobiel kost 105 euro en daarvoor
krijg je: 1 aanhangwagen (afmetingen laadruimte 3m L x 1,10m B x 1,30m H),
2 canopytentjes (3m x 3m x 3m), 10 receptietafels, 10 tafelnappen (informatie
opgezocht op website).
Er zijn 28 handelaars die een kraam wensen, helaas heeft Els vernomen dat de kramen
die de Stad voorziet enkel per 25 stuks te bestellen zijn. Er wordt nagekeken waar er
nog extra kramen kunnen gehuurd worden en wat de kostprijs hiervan is.
De kraampjes van de Stad worden geleverd achter de hoek van de Base winkel (in een
trailer) en dit van vrijdag tot en met zondag. De scouts zullen de kramen opstellen.
Ellen vroeg of het mogelijk was de kramen dan ook zondag te gebruiken. Er is een
zondagopening voorzien maar zonder kramen, door de tijdsdruk is er besloten om de
aanvraag van kramen te plaatsen niet meer te doen en dit gegeven mee te nemen
naar volgend jaar.
Els heeft ook nagevraagd waar het bedrag van 7500 euro, dat UniMO betaalt aan de
Stad, exact voor gebruikt wordt tijdens Mortsel Feest. Dit bedrag gaat voornamelijk
naar activiteiten, promotie, ... Graag zou het bestuur hiervan toch een exacte
berekening zien om te kijken of we dit bedrag in de toekomst niet beter zelf besteden.
De Stad heeft ook de plaats voor het podium gewijzigd, dit zou niet meer voor het
passiefhuis zijn, maar met de rug naar de Statielei. Daardoor wordt het een ingesloten
evenement en verkiest het UniMO-bestuur toch de voorgaande opstelling. Er wordt
gevraagd om het originele plan te houden.
Ann voorziet de drank voor de podiumzingers, hiervoor worden in de Colruyt 4 bakken
bier en enkele flessen cola en water aangekocht.

SPONSORING
Boekje
Momenteel zijn er al heel wat sponsors voor het boekje - het boekje staat op dit
moment vol. Indien er uitgebreid kan worden wil Breakfast at Tiffany’s nog een
volledige pagina.
Ledscherm
Voor reclame op het Ledscherm zijn er op dit moment 17 inschrijvingen.
Bijkomende sponsoring
Colruyt geeft 216 flessen Cava die tijdens Mortsel zingt verkocht kunnen worden. Ann
haalt deze flessen op en deze worden gestockeerd in de koelruimte bij Goeminne.
Plastiek glazen zouden gesponserd kunnen worden of aangekocht aan 30 euro per 100
stuks (vanaf 500 stuks).
Helaas heeft Els vernomen dat Café BP exclusiviteit voor de drankverkoop tijdens het
UniMO-evenement zou hebben. Het bestuur is niet op de hoogte gesteld van deze
regel.
Els heeft contact opgenomen met zaakvoerder Raf, maar die wil géén samenwerking
en weigert UniMO de toelating om op het eigen evenement Cava te verkopen, verder
mag er ook geen enkel ander drankkraam geplaatst worden, bijkomend wenst café BP
ook geen lidgeld te betalen.
Als middenstandsorganisatie kunnen we uiteraard niet toestaan dat iemand het
alleenrecht eist; dit is niet eerlijk tegenover de eigen leden. Er wordt zo snel mogelijk
een afspraak geregeld met de burgemeester om duidelijkheid rond deze situatie te
krijgen.
Indien er tussen de Stad Mortsel en Café BP een overeenkomst is zonder inspraak van
UniMO, overweegt deze laatste het evenement af te lassen of te verplaatsen naar een
andere locatie.
Het bestuur en de leden van UniMO worden hiervan op de hoogte gehouden.
Fitopia wil 150 euro sponsoren en 4 waardebons onder de groep podiumzangers
verdelen, hiervoor zouden ze graag een kleine opwarming/demonstratie geven aan het
publiek. Dit kan voor het optreden van Wim Leys, indien mogelijk op het podium maar
als dit om technische redenen niet kan, moet het voor het podium plaatsvinden.
Festina geeft 40 t-shirts en petten.
Spandoeken
De dranghekken die op het plein staan, zouden van Café BP zijn; aangezien BP geen
samenwerking wenst, kan dit nog een probleem vormen om de eigen
sponsorspandoeken op te hangen. De spandoeken zouden eventueel aan het podium
en aan de tentjes opgehangen kunnen worden. Op dit moment zijn er een 8-tal
spandoeken.
3.

Varia
Ellen is zeer positief over Zelfgemarkt, dit evenement heeft ook in haar zaak voor extra
cliënteel gezorgd. Zulke evenement kunnen zeker ook in de toekomst mee door UniMO
ondersteund worden.
De Antiekmarkt is goedgekeurd; Eddy denkt dat er ongeveer 30 standen van ca. 2.40
meter per stand op de antiekmarkt in Antwerpen staan. Dit wordt verder doorgegeven
aan de Stad. De Antiekmarkt zou op het Stadsplein plaatsvinden.

Volgende vergadering op 19/06/2013 om 20 uur in
Ter Linde, Mechelsesteenweg 7 te Mortsel.

