UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

2 oktober 2013 – 20.00u

Aanwezig:

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

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 4 september 2013 werd goedgekeurd.

2.

Toelichting gesprek Stadhuis – werking UniMO in de toekomst
Er is een gesprek op het Stadhuis geweest met Burgemeester Eric Broeckx en Ronny
Magis. Els, Eddy, Marc en Hermine waren hierbij aanwezig.
Uit dit gesprek werd duidelijk dat de bijdrage voor alle handelaars vanaf volgend jaar
geïnd zal worden. Hoe deze bijdrage berekend zal worden moet nog bepaald worden,
hierbij zijn verschillende denkpistes (Iban heeft deze genoteerd tijdens de werkgroep
Hardware):
- alle Mortselse handelaars betalen deze bijdrage.
- enkel de handelaars in de 3 gebieden (Statielei/Antwerpsestraat, Luythaegen en
Mortsel Dorp) betalen een bijdrage, handelaars buiten deze gebieden hoeven niet te
betalen.
De bijdrage wordt op grootte en op ligging van de zaak bepaald.
De Stad zal deze bijdrage verdubbelen. Men gaat ervan uit dat het totale budget op
80000 à 100000 euro zal komen. Dit budget wordt gebruikt voor alles rond economie
(parkeerbeleid, acties, verlichting, studies,...).
UniMO stelt zich de vraag wat ze in de toekomst nog kan ondernemen zonder
werkingsgeld. De Stad stelde voor om toch nog een bijdrage te vragen aan haar leden
van bv. 25 euro. Hierbij stellen wij ons de vraag: wat kan UniMO de handelaars voor dit
bedrag bieden, wat is voor de handelaar de meerwaarde om bij UniMO te zijn?
Hieruit concluderen we dat UniMO met dit zeer klein budget weinig kan doen en geen
extra voor de handelaar kan betekenen. Het aanwerven van leden wordt op deze
manier niet meer haalbaar.
Het besluit is dat UniMO ontbonden zal worden, maar stelt voor een organisatieplatform
op te richten. Dit zou in perfecte samenwerking kunnen met de adviesraad ALEM.
In het organisatieplatform zou er een vertegenwoordiger van elke straat moeten
zetelen; deze groep kan dan concrete plannen uitgewerken, zoals acties en
evenementen. Met een organisatieplatform kan toch een brug gemaakt worden tussen
handelaar en stadsbestuur. Misschien kunnen we ook iemand van het stadsbestuur in
dit platform mee laten brainstormen.

Dit voorstel zal voorgelegd worden aan het stadsbestuur, alsook aan ALEM. UniMO zet
haar werk nog tot het einde van dit jaar voort.
De werkgroepen Hardware en Software zijn ook bij elkaar gekomen. Deze werkgroepen
vormen een denktank waarbij ideeën gevormd, verzameld en doorgegeven worden. De
uiteindelijke beslissingen liggen bij het college. In deze werkgroepen zitten mensen van
ALEM, Unizo, UniMO, Horeca,... Verder werden er ook 14 deskundigen van
studiebureau WES aangesteld. De laatse vergadering zou in november plaatsvinden,
dan worden beide werkgroepen een laatste keer samengeroepen en zullen conclusies en
ideeën samengebracht worden. Het is niet duidelijk of deze groepen hierna nog verder
zullen gaan.
3.

Sinterklaas en kerstzangers
De visitekaartjes om af te geven tijdens de fotoshoot zijn goedgekeurd (kaartjes met
website UniMo op). Ook het logo van Lava fotografie (fotostudio Ann & Iban) mag op de
kaartjes vermeld worden.
De mijters om in te kleuren zijn goedgekeurd. Er wordt nagegaan of er nog voldoende
budget is.
De sponsering loopt ook goed:
- Guy van Karnamor heeft ervoor gezorgd dat we 600 verpakte wafeltjes van
koekjesfabriek Thijs krijgen.
- Martine zorgt voor de zakjes
- Hermine heeft ervoor gezorgd dat Colruyt de inhoud van de zakjes voorziet.
- Monique heeft nog lolly’s
Aan bakkerij Theysen wordt nog speculaas gevraagd.
De tent en doeken zijn aangevraagd aan de Stad, we hebben nog geen geschreven
bevestiging ontvangen, maar dit zou in orde zijn.
De Konsinjoorkes zijn geïnteresseerd om te komen zingen tijdens het sinterklaasfeest,
ze zouden bij Drukkerij Van Goethem kunnen inzingen/opwarmen. Deze aanvraag is
goedgekeurd, er wordt nog nagekeken hoeveel dit zou kosten en of het budget dit
toelaat.
De kerstzangers Couleur Vocale hebben gevraagd of ze tijdens de kerstperiode op de
Statielei mogen zingen voor een goed doel. Deze aanvraag is goedgekeurd.

4.

Varia
Het Led-scherm is besteld. Er wordt nog een brief opgemaakt voor de sponsoring.
Er zijn nog veel flessen Cava. We kunnen deze eventueel tijdens de zondagopeningen in
december verkopen, dit idee wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

Datum volgende vergadering wordt later doorgegeven.

