UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

3 juli 2013 – 20.00u

Aanwezig:

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

Afwezig:

1.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 3 juli 2013 werd goedgekeurd. Er is nog
even nagepraat over de gebeurtenissen van vorige vergadering.

2.

Evaluatie Mortsel Feest!
Zaterdag hadden we vooral te kampen met regen en héél veel wind, dit zorgde ervoor
dat er een aantal kramen omgewaaid zijn, nadarhekken omgevallen en een aantal
kraamhandelaars hun artikelen terug naar binnen hadden gehaald. Hierdoor is een
evaluatie moeilijker te maken.
De kramen zijn helaas niet stabiel genoeg en daarom wordt er uitgekeken of UniMO
betere kramen kan aankopen. De kramen die Sandy heeft bijbesteld waren zeer
degelijk maar helaas kleiner dan de kraampjes die UniMo gehuurd heeft (regeling via
Stadsbestuur).
Om eventueel aangekochte kramen te stockeren, wordt aan de stad gedacht; Monique
wees erop dat stockage bij de Stad niet altijd goed loopt (de verlichting van Luythagen
is daar gestockeerd geweest en was helaas een jaar later vermist). De bestuursleden
kijken waar en aan welke prijs er stabiele en betere kramen gekocht/gehuurd kunnen
worden.
De antiekhandelaars waren reeds om 16 uur weg, dit ook door het slechte weer.
De Cava-verkoop is ook vroeger moeten stoppen vanwege het slechte weer, de
opbrengst hiervan was 131 euro. De cava staat bij Eddy, Sandy en Els.
Het grote aanbod springkastelen op het Stadsplein is overbodig, één springkasteel is
meer dan voldoende. Het geld dat hieraan gespendeerd wordt, kan beter gebruikt
worden voor kleine animaties op de Statielei zelf bv. Grime.
Voor volgende editie wordt er gedacht aan muziek/dans te laten rondtrekken door de
straten. Hiervoor zouden er op een aantal plaatsen, zoals Mechelsesteenweg,
Antwerpsestraat en Eggestraat op bepaalde tijdstippen een optreden plaatsvinden.
Lokale groepen kunnen hiervoor aangesproken worden, zoals volksdans, turnen,
hedendaagse dansen, ... Indien genoeg interesse kan er ook op de Statielei en in de
Pieter Reypenslei gedanst/muziek gemaakt worden. Ann maakt een lijst met de
Mortselse dans-/muziekverenigingen.
Een aantal handelaars waren ook niet op de hoogte dat er geen stoepborden op het
voetpad mochten geplaatst worden, dezelfde morgen zijn er nog een aantal
weggehaald. Ellen heeft ook aan Floral moeten duidelijk maken dat zijn bloemen niet op

het voetpad konden geplaatst worden. De communicatie hierover moet duidelijker.
Deze editie waren de winkels ook op zondag open, dit wel zonder kraam omdat dat niet
op voorhand aangevraagd was. Er wordt volgend jaar een aanvraag ingediend om ook
op zondag kramen te mogen buitenzetten.
Of de Statielei volgend jaar al dan niet verkeersvrij moet worden, is nog niet geheel
duidelijk, mede vanwege de moeilijke evaluatie door het slechte weer.
Er werden ook evaluatiepapieren gestuurd naar alle UniMO-leden, met een aantal
vragen en plaats voor opmerkingen. Hiervan hebben we er van de Statielei en Pieter
Reypenslei al een aantal teruggekregen:
Opmerking: ‘Mortsel Zingt’ later organiseren omwille van de openingsuren winkels.
Antwoord UniMO: Er is een vertekend beeld van de starttijd omdat reeds om 14 uur een
gratis drank werd gegeven door de Stad, daardoor trokken heel wat mensen vroeger
naar het plein.
Opmerking: Handelaars staan met andere producten buiten dan ze in de winkel
verkopen, oneerlijk tegenover de andere winkeliers. Voorbeeld werd gegeven van
Cava/bier verkoop van een kledingzaak.
Antwoord UniMO: Dit moet in de toekomst vermeden worden; dit kan door een betere
communicatie en eventueel navraag van wat er in het kraam verkocht zal worden.
‘Mortsel Zingt’ op zondag was een groot succes met een grote opkomst aan zangers en
enthousiastelingen.
Helaas was het plein op zondagmorgen niet schoongeveegd; dit had normaal om 4 uur
moeten. Dit is dezelfde morgen nog gebeurd door een aantal bestuursleden. In de
toekomst moet dit vermeden worden. De vuilnisbakken die er stonden dankzij Café BP
(dit was UniMo uit het oog verloren) puilden na korte tijd uit, ze zijn eenmaal tijdens
het evenement vervangen geweest. Mireille kent iemand die misschien wel voor de
vuilnisbakken kan zorgen tijdens de volgende editie. Iban vroeg of de Stad misschien
niet kon investeren in extra vuilbakken?
Het advies dat UniMO geeft voor de volgende datum van ‘Mortsel Feest’ is 21 en 22 juni
2014.
Tot slot moet er een duidelijker samenwerking tussen de winkeliers zijn over de
openingsuren tijdens zondagen/evenementen. Het voorstel is te openen van 12 tot 17
uur.
3.

Varia
Statuten en bestuursleden
Mireille wil een toevoeging te zijn voor het bestuur, maar geen bestuurslid.
Er wordt een afspraak gemaakt met Frank Dehaen om enkel praktische zaken te
bespreken en ook om binnenkort een bestuur te kiezen zodat de statuten in orde
gemaakt kunnen worden. Marc maakt een afspraak met Frank Dehaen. Aanwezigen op
deze bespreking: Els, Marc, Monique, Geert en Ann. Hiervan wordt ook een verslag
gemaakt.
Stempelactie
De stempelactie loopt volop. Fietsen MB zorgt voor de hoofdprijs (heren- of damesfiets).
Er wordt aan Jama gevraagd of ze voor 4 boekentassen kan zorgen van ongeveer 50
euro per stuk.
Wandelzoektocht
Els stelde voor om volgend jaar een wandelzoektocht te organiseren, naar het
voorbeeld van Aartselaar. Iban neemt het voorbeeldboekje van Aartselaar mee naar de
Cultuurraad om te kijken of de Heemkundige kring hieraan kan meewerken. Verdere
details worden later uitgewerkt en het idee wordt meegenomen naar volgend jaar.
Aandachtpunt: Iban vermeldde dat er door de herdenking van de Eerste Wereldoorlog
in 2014 veel activiteiten zullen plaatsvinden; hierdoor moet acties en evenementen
aandachtig gepland worden.

LED scherm
Het ledscherm was een succes; tijdens de kerstperiode wil UniMO weer een Ledscherm
plaatsen, ditmaal op het Gemeenteplein gedurende 2 weken (van 13 tot 27 december),
de aanvraag/toelating hiervoor wordt opgesteld. Handelaars kunnen hieraan deelnemen
voor 50 euro.
Sinterklaas
Er wordt in plaats van een kleurplaat gekozen voor een mijter die ingekleurd en opgezet
kan worden door de kinderen. Volgende vergadering wordt Karnamor uitgenodigd om
de sinterklaas-route verder te bepalen.

Volgende vergadering op 4/09/2013 om 20 uur (plaats word nog
doorgegeven).

