UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

19 juni 2013 – 20.00u

Aanwezig:

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

1.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 5 juni 2013 werd goedgekeurd. Er is nog
even nagepraat over de gebeurtenissen van afgelopen week, hierna is besloten dat er
duidelijker gecommuniceerd moet worden en dat de structuur van het bestuur
behouden blijft.

2.

Mortsel Feest!
ZATERDAG
Ayari (fruitverkoop) zou op zaterdag een kraam van 9 meter plaatsen op de Statielei
maar heeft helaas afgehaakt. Hierdoor komt er een plaats vrij op de Statielei 51 , Eddy
gaat vragen of zijn zoon er met Oldtimers kan komen staan.
Sandy heeft 5 extra kramen besteld, deze worden bij Eddy in de garage gestockeerd.
UniMO plaatst zaterdag een kraam tussen Eddy (De Leeslust) en Martine (’T Bazarke)
om Cava te verkopen. Deze beslissing is unaniem goedgekeurd.
De Cava wordt verkocht aan 3 euro per glas, plastieken glazen worden aangekocht in
Ava Brasschaat aan 168 euro/1000 stuks, Sandy kijkt nog na of ze er goedkopere kan
aanschaffen.
Voor de verkoop van de Cava werken we met een beurtrol, volgende verdeling is
gemaakt:
12 – 13 uur: Els
13 - 14 uur: Geert
14 – 16 uur: Sandy
16 – 18 uur: Ann
Hermine & Mireille halen de Cava op in Colruyt, Mireille zal het ijs (voor het koelen van
de Cava) aankopen.
Er wordt gevraagd om de kraampjes om 18 uur af te breken en daarop ook toe te zien,
de afbraak wordt gedaan door de scouts, deze zetten ook de kraampjes op en beginnen
om 7 uur ’s morgens. De prijs hiervoor bedraagt 400 euro, dit is inbegrepen in de 7500
euro die we aan de Stad gaven.
ZONDAG
De plaatsing van het podium is niet tegen het passiefhuis zoals eerst aangegeven maar
komt met de rug naar de Statielei te staan. De drank/toog komt aan de linkerzijde te
staan (Grotenhof) en de eetkraampjes staan op de andere kant (Stadhuis).

Volgende eetkraampjes komen er te staan:
- Vietnamees eten
- Hamburgers/hotdogs (Sandy - Goeminne)
- Warm (chili, nacho’s, steak, tomatensoep), zoet en ijsjes (Ellen – Breakfast at
Tiffany’s)
- Broodjes (Paul – Paul’s Tea & Lunchroom)
Ellen kan 2 kramen gebruiken op het Stadsplein (van die 5 extra die Sandy voor het
weekend had gehuurd).
Er wordt nog nagevraagd of de Crew hun auto’s kunnen parkeren op de parking van de
Lodewijk Dosfollei. Er wordt ook nagevraagd of de kleedkamers in het Stadhuis kunnen
ondergebracht worden.
Voor het eten van de crew: Bakkerij Theijsen geeft 50 broodjes, het broodbeleg wordt
door Sandy (Goeminne) verzorgd (prijs hiervan wordt nog doorgegeven).
Het avondmaal wordt verzorgd door Ellen (Breakfast at Tiffany’s), dit was in ruil voor
het mogen uitbreiden van haar terras op zaterdag tot aan New Taloni. Op het menu
staan wraps (met kip).
Voor de security is gekozen om dit niet door professionele mensen te laten doen,
aangezien het een familie-evenement is, voorzien we geen grote problemen. Iban zal
als security aan het podium staan en wordt nog bijgestaan door vrijwilligers indien
nodig.
Fitopia sponsort voor 150 euro en krijgen hiervoor vermelding op het LED-scherm en
mogen een warming-up doen ter voorbereiding van Mortsel Zingt.
Marc heeft voor 40 petten en t-shirts gezorgd (Festina), dit voor de helpers/zangers.
Marc heeft nog 7 hoge tafels en spreekt met Ron Magis af voor de stockage in het
Stadhuis.
Er is besloten om met UniMO een partytent aan te kopen, deze kan ook voor andere
activiteiten gebruikt worden (bv. Sinterklaas). De tent moet afsluitbaar zijn (minstens 3
kanten) en wordt door Geert aangekocht. Maximum budget 120 euro. Deze tent moet
ten laatste zondag om 9 uur in het Stadhuis geraken, dit voor de opstelling van de
Crew.
Ann haalt in de Colruyt 5 bakken bier en 12 flessen cola voor de crew & de
podiumzangers. Mireille levert de plastiek bekers. De Stad Mortsel voorziet water.
Voor het koelhouden van de drank wordt er gevraagd of dit in de ijskasten van het
Stadhuis kan.
KOSTENPLAATJE
Het voorlopige kostenplaatje van Mortsel Zingt (kan nog afwijken, is een indicatie):
Kosten:
8409.50 euro - Mortsel Zingt (reeds betaald)
1250 euro (opleg druk boekje)
220 euro (verdeling boekje)
125 euro (extra kramen)
168 euro (aankoop Cava glazen)
120 euro (aankoop partytent)
?? euro (aankoop ijs)
?? euro (broodbeleg crew)
?? euro (drank crew/zangers)
?? euro (banners/sponsors)
Totaal: 10292,5 euro + extra’s waar nog geen prijs van is (zie hierboven)

Daarbij komt de jaarlijkse kost van 7500 euro aan de Stad Mortsel (reeds betaald) voor
Mortsel Feest!
Inkomsten sponsoring:
9860 euro (indicatief – eindbalans dient nog gemaakt) + 216 flessen Cava.
3.

Varia
Antiekmarkt
Op zaterdag 22 juli komt er op het Stadsplein (Floralaan) een antiekmarkt te staan, dit
is nog goedgekeurd en Eddy was zeer tevreden over de uitstekende service van Ronny
Magis (die de brief voor de antiekhandelaars op zeer korte tijd had opgesteld en
doorgegeven). Eddy is zondag naar de antiekhandelaars gestapt en heeft op korte
periode een aantal handelaars meegekregen. Op maandag waren er al 15
inschrijvingen. De antiekmarkt voor zaterdag 22 juli is gratis voor de handelaars
(uitzondering voor de eerste editie).
De antiekmarkt kan ook op andere zaterdagen staan, niet op zondagen vanwege het
retributiereglement.
De tarieven: voor een standplaats op het openbaar domein op openbare markten
(maandag tot en met zaterdag) wordt een retributie gevestigd van 0.75 euro per
marktdag en per m2 ingenomen oppervlakte. Per marktdag zal een minimum van 6
euro worden aangerekend. Voor de berekening van het aantal aan te rekenen m2 geldt
zowel de lengte als de diepte van de ingenomen grondoppervlakte. Voor de
marktkramers die gebruik maken van de electriciteit van de verdeelkast van het
stadsbestuur op die markt wordt een bijkomende retributie gevestigd ten bedrage van 4
euro per aansluiting en per marktdag.
De antiekmarkt wordt nu op het Stadsplein gehouden omdat de kermis op het
Gemeenteplein staat. Marc zou graag ook een invulling voor het Gemeenteplein
hebben, dit voor de handelaars uit die buurt. Er worden zaterdag foto’s genomen van
de antiekmarkt om te kijken hoeveel plaatst deze handelaars nodig hebben en of dit
haalbaar is om dit op het Gemeenteplein te houden. Indien niet, wordt er gedacht om
toch een plantenbeurs te organiseren.
Mortsel Proeft/Mortsel Smaakt
Mortsel proeft / Mortsel smaakt dat georganiseerd wordt door ALEM, wordt verplaatst
naar volgend jaar wegens organisatorische reden.
ATV
UniMO en de Stad Mortsel zijn gecontacteerd door ATV voor een nieuw interactief spel:
Feest in de Straat dat in het najaar zou verschijnen.
Er wordt een bekende Mortselaar opgetrommeld (bv. Dina Tersago) die deelnemers
opdrachten laat uitvoeren in winkels en straten.
Er werd gekozen om de eerste opdracht te laten doorgaan in Foto - Video Dierckx, waar
deze zou verschijnen op een tv scherm dat bij hen hangt. Nog geselecteerde handelaars
zijn: La Diva, Optiek Wim Vanbaeden,...
De verspreiding van de handelaars is teveel gebundeld op de Statielei, UniMO zou liever
een grotere mix zien zodat alle straten in beeld komen. Els neemt contact op met ATV
met de vraag of deze dit concept kunnen komen uitleggen op een vergadering.

Volgende vergadering op 3/07/2013 om 20 uur in
Ter Linde, Mechelsesteenweg 7 te Mortsel.

