UNIMO – BESTUURSVERGADERING
datum:

5 februari 2014 – 20.00u

Aanwezig:

Els Bouckaert (voorzitter), Ann Lauryssens (secretaris), Geert Ceuleers
(penningmeester), Marc Drexeler, Monique Scheys, Martine Bosschaerts,
Hermine Nachtergael, Katlijn De Bontridder, Danny Van Clapdurp.

Verontschuldigd: Iban Van der Zeyp, Sandy Goeminne, Eddy Baets, Ellen van den Dries.
1.

Continuïteit UniMO
De jaarlijkse algemene vergadering is gepland op 18 maart om 19.30 in Taverne Ter
Linde. De brieven worden hiervoor begin maart opgemaakt en verzonden. Ann maakt
de brief op en Geert maakt deze verzendklaar.
De stad gaat vanaf dit jaar een promotaks invoeren, hierdoor moeten alle Mortselse
handelszaken betalen om gezamelijke acties en promoties te bekostigen. Na een
groepsgesprek over hoe het nu verder moet met UniMO, heeft de meerderheid beslist
om UniMO te behouden zodat er een vertegenwoordiging van de handelszaken
aanwezig blijft en we de communicatie naar de stad toe voor deze leden kunnen blijven
verzekeren. Het lidgeld om aangesloten te zijn bij UniMO wordt op 10 euro per jaar
bepaald.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering wordt er een toelichting gegeven over de
nieuwe werking en lidgelden. Danny maakt de brief op met deze toelichting voor de
leden.

2.

Varia
Mortsel Feest:
Mortsel feest vindt dit jaar plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni. Met als
start Tramblues op vrijdag, op zaterdag staan de handelaars met hun kraampjes buiten,
en vindt er ook Mortsel proeft plaats (indien er voldoende deelnemers zijn), zondag
wordt er weer gezongen met Mortsel zingt, dit jaar van 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 21
juni wordt de straat autovrij gemaakt.
Nieuwe handelszaken:
Nieuwe handelszaken krijgen een fles cava van UniMO als verwelkoming, Ann bezoekt
deze zaken. De nieuwe zaken die deze maand nog een fles ontvangen zijn: Potaasj, De
Merksemse Rijschool en The King.
Nieuwslijn:
Els heeft bezoek gehad van iemand van het magazine “Nieuwslijn” (een maandelijks
magazine dat op 65000 exemplaren verdeeld wordt binnen Antwerpen en omgeving)
met de vraag of UniMo een advertentievoorstel voor haar leden kon doen. Dit verzoek is
afgewezen.
Parkeergarage:
Er is een brief verstuurd door Stad Mortsel, Apcoa (uitbater ondergrondse parking) en
Van Roey (eigenaar ondergrondse parking). Hierin staat dat alle handelaars, die
behoren tot het Mortsels kerngebied rond de ondergrondse parkeergarage, 150
waardekaarten krijgen, elk goed voor 1 uur gratis ondergronds parkeren om uit te delen
aan hun klanten, de kaarten zijn geldig tot 7 maart.

Er is zeer weinig reactie op dit aanbod gekomen en er zijn maar enkele handelaars hun
150 waardekaarten gaan afhalen. Om dit aanbod toch mee te ondersteunen wordt er
een email naar al onze leden verstuurd.

Volgende vergadering op 18/03/2014 om 19.30 uur in Taverne Ter
Linde, Mechelsesteenweg 7 te Mortsel.

