UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

4 september 2013 – 20.00u

Aanwezig:

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

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 7 juli 2013 werd goedgekeurd.

2.

Sinterklaas
Guy Ducheyne (Karnamor) is aanwezig om de details rond de sinterklaasactie te
bespreken.
Sinterklaas komt op 30 november naar het Gemeenteplein, de route verloopt als volgt:
vertrek wagen vanuit Karnamorhangar, Lodewijk Dosfellei, Statielei, Antwerpsestraat
tot aan kruispunt Jozef Hermanslei en daar terugkeren via Antwerpsestraat, Statielei,
Pieter Reypenslei, Mechelsesteenweg en eindigen op het gemeenteplein.
Er wordt een tussenstop voorzien bij Café Monico van een half uur, hier worden nog
geen speelgoedzakjes uitgedeeld maar er wordt wel wat snoep aan de kinderen
gegeven (mandarijntjes, speculaas).
De Sint vertrekt daar om 14 uur en zou dan om 15 uur op het Gemeenteplein
aankomen.
Op het plein wordt een tent voorzien, Hermine zou voor doeken kunnen zorgen om de
tent wat aan te kleden; er wordt met paletten een podium gecreeërd waardoor de Sint
wat hoger zit.
De kinderen kunnen hier hun tekening afgeven, dit zal een mijter worden die ingekleurd
kan worden en waar het kind ook zijn/haar naam kan opschrijven (zo weet de Sint
ineens het kind persoonlijk te begroeten), de tekst op de mijter: “Kleur deze mijter, zet
‘m op tijdens je bezoek van de Sint.”
Vorig jaar waren er te weinig speelgoedzakjes, dit jaar worden er 250 zakjes voorzien.
Ann zal een brief opstellen om naar snoepgoedbedrijven te sturen voor sponsoring van
wafeltjes, koekjes, enz...
Monique vraagt aan Roos om de zakjes te maken, Martine zorgt voor de zakjes en
speelgoedjes.
Voor de opbouw van de tent, troon wil Els, Guy, Marc, Iban en Ann meezorgen.
De kinderen worden tijdens het bezoek van de Sint gefotografeerd, deze foto’s komen
op de website te staan en kunnen gratis op originele grootte opgevraagd worden door
de ouders zodat zij deze later kunnen afdrukken. Hiervoor worden kaartjes gemaakt
met de UniMO website op.

3.

Evaluatie Spaarkaartenactie
Er zijn 3000 kaarten uitgedeeld, hiervan zijn 29 volle kaarten teruggekomen. De
winnaar is gecontacteerd en heeft zijn prijs reeds in ontvangst mogen nemen. De
spaarkaartenactie blijkt geen groot succes en krijgt hierdoor een negatieve evaluatie.

4.

Antwerpsestraat – Nieuw parkeerbeleid
De bewoners in de Anwerpsestraat mogen permanent parkeren voor hun deur met een
bewonerskaart. Handelaar Arcloza en nog een aantal zaken hadden hier bedenkingen
bij omdat de Antwerpsestraat een winkelstraat is en daardoor de parkeerplaatsen
ingenomen worden door bewoners zodat de winkelende mensen geen plaats meer voor
de handelszaken kunnen vinden.
Ann heeft een brief naar het Stadsbestuur geschreven met de vraag tot herziening van
dit parkeerbeleid. De Stad heeft gereageerd dat de situatie blijft zoals deze is maar dat
er altijd een herziening kan gebeuren indien blijkt dat de parkeerdruk toeneemt.

5.

Oktoberfeesten Sponsoring
De oktoberfeesten zijn een organisatie van Café Manger, Café Cadiz en Jeugdhuis
Centraal. Gedurende een hele avond/nacht komen er verschillende groepen op deze
locaties optreden en zullen er eetkraampjes van de Scouts opgesteld staan binnen deze
driehoek. Door omstandigheden is de sponsoring vanuit de Stad niet doorgegaan,
hierdoor kwam ook de vraag of UniMO dit project mee kan sponsoren.
Deze vraag is afgewezen; UniMO kan niet elk privéiniatief steunen.

6.

Varia
ATV
Els had contact gehad met ATV in verband met een nieuw spelprogramma dat in het
najaar zou verschijnen. Hier is een aantal uren besprekingen aan vooraf gegaan en dit
was ook een agendapunt op de UniMO vergadering van 19 juni. Groot was de
verwondering dan ook dat het spelprogramma zonder enige mededeling vervangen is
door een geheel ander concept (het programma Wa was da). Els zal contact opnemen
met ATV.
LED-scherm
Het Ledscherm wordt door Hermine besteld voor de periode van 13 tot 27 december, de
aanvraag aan de Stad is hiervoor ingediend en goedgekeurd. Er wordt een brief
opgesteld zodat handelaars zich kunnen inschrijven, leden betalen 50 euro en nietleden 75 euro voor een periode van 2 weken. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 2
december.
Traject Businessplan
Vorig jaar is de WES-studie uitgewerkt, de stad gaat hier verder mee aan de slag en
heeft aan UniMO gevraagd om 4 personen af te vaardigen die samen met personen uit
andere groepen (ALEM, verenigingen,..) een werkgroep kunnen opstarten rond
verschillende thema’s (openbaar domein, parkeerbeleid,...).
De eerste vergadering is op 18 september in de refter op het Stadhuis om 20 uur, de
volgende personen nemen deze taak op zich: Marc, Iban, Martine (wordt de eerste
vergadering vervangen door Katlijn) en Els.
Toekomst UniMO
Vanaf volgend jaar zou de Stad elke handelaar een bedrag van 100 euro willen laten
betalen als bijdrage voor de verlichting, acties die gehouden worden enz...
Hierdoor is de toekomst van UniMO niet meer duidelijk, zullen we nog werkingsgeld
krijgen, wat wordt de taak van UniMO en nog vele andere vragen... Hiervoor moeten we
met de Stad gaan samenzitten om dit alles te bespreken, er wordt een afspraak
gemaakt en Els, Marc, Martine en Ann gaan hiervoor op gesprek.

Datum volgende vergadering wordt later doorgegeven.

