AV Mechelen MeeMaken februari
Datum
Tijdstip
Plaats
Aanwezigen

13/02/2017
19.00 – 22.00
Panoramazaal
Dienst Economie
Dienst Marcom
CBS
Mechelen
MeeMaken vzw

Verontschuldigd

1. Samenstelling & statuten
Melding:
-

Thomas Rottiers
Lieve Jaspaert
/
Geert Milis, Kurt Biesemans, Eva Ellegeest, Birgitte
Van de Graaff, Christian Michiels, …
Katleen Den Roover (schepen economie), Anneke
Verbelen (Mechelen Winkelstad),

Thomas Rottiers

Uit de inhoudelijke workshops ter voorbereiding van de oprichting van Mechelen Meemaken vzw is
er een groep overgebleven die zich heeft opgegeven als tijdelijke/eerste raad van bestuur.
Tijdens de oprichtingsvergadering kon niet iedereen van deze groep aanwezig zijn waardoor er
gekozen werd om de aanwezigen als stichtende leden de vzw te laten oprichten. Als raad van
bestuur werd gekozen voor de 4 officiële functies (voorzitter Geert Milis, ondervoorzitter Kurt
Biesemans, secretaris Debbie Waterschoot en penningmeester Christian Michiels) met daarnaast de
doelstelling om de Raad van bestuur op korte termijn uit te breiden overeenstemmend met de
samenstelling van de groep die is voortgevloeid uit de inhoudelijke workshops

Reactie AV:
/
Actie:
-

-

Uitnodiging/verspreiding (dienst economie) van de vraag om lid te worden van Mechelen
Meemaken: in de eerste plaats naar de 60-tal handelaars die deelnamen aan de inhoudelijke
workshops en vervolgens naar de brede groep van handelaars. Lid worden kan via een
mail/schrijven aan de voorzitter
Bijeenroepen door de voorzitter van een Algemene Vergadering voor het kiezen van een
nieuwe/uitgebreide Raad Van bestuur

2. Samenwerkingsovereenkomst
Melding:
-

-

Thomas Rottiers

Enkele inhoudelijke aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst
i. Budget wordt in 1 bedrag overgebracht
ii. Verwoording rond aanbrengen eigen middelen is veranderd
iii. De takentabel werd voorlopig uit de samenwerkingsovereenkomst weggelaten
De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door CBS op 10/2 en doorverwezen naar de
GR van 21/2.

Reactie AV:
-

-

Bezorgdheid vanuit Mechelen MeeMaken vzw rond het aanbrengen van eigen middelen. Het
vermelden van dit artikel is vanuit juridisch standpunt noodzakelijk omdat anders het risico bestaat
dat Mechelen MeeMaken de facto als een stadsvzw beschouwd wordt.
Bezorgdheid rond de duurzaamheid/rechtszekerheid qua financiële ondersteuning vanuit de stad.
Zoals in alle gevallen is er nu slechts zekerheid voor dit bestuursakkoord. Dit is eigen aan de
politieke context. Desalniettemin streven de stad alsook de vzw gemeenschappelijke belangen na

-

Bezorgdheid rond de concreetheid van de samenwerking.
De samenwerkingsovereenkomst is vooral een juridisch basisdocument de echte concrete
samenwerking wordt verder uitgewerkt via de takentabel.
De samenwerkingsovereenkomst alsook de takentabel kan na een jaar herbekeken en
heronderhandeld worden.

Actie:
-

Er is een verduidelijking van de takentabel nodig. De takentabel wordt door de vzw nagekeken en
geëvalueerd
De opmerkingen/bevindingen vanuit de vzw worden met de stad besproken om tot 1
gemeenschappelijk gedragen takentabel te komen
De takentabel wordt via GR van maart officieel aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd

3. Warm Welkom Weekend
Melding:

Thomas Rottiers

A. Marketing & promotie: voorstel van Marcom werd goedgekeurd met uitzondering van: pancartes,
Utopolis-filmpje en artikel in BO-magazine. Aangezien het logo van de vzw nog niet klaar is wordt
voor het WWW het logo van de stad meegenomen. De kosten worden door MARCOM voorgeschoten
en dan doorgefactureerd aan de vzw.
B. Belmodo Closet Sale. Naast de optie van de Oude Vleeshalle is er ook een optie genomen op de
Heilige Geestkapel. Er vindt een meeting met Belmodo plaats op 16/2. De samenwerking verloopt
goed en de voorbereidingen zijn aan de gang.
C. Animatie & inname openbaar domein: Momenteel zijn er 3 brassbands geboekt. Normaal gezien
zijn er 3 modeshows ( Schoenmarkt, IJzerenleen & OLV). Extra informatie rond locatie & andere
praktische zaken dient zo snel mogelijk verzameld te worden.
D. Beachvlaggen WWW: mogelijkheid tot bestellen van een 20-tal beachvlaggen van 4,5 meter.
Reactie AV:
C. animatie: zijn er nog andere mogelijkheden? Dit wordt onderzocht.
D. aantal bemerkingen: Wat met de voeten? Wat met de opslag van het materiaal erna? Nog geen
definitieve beslissing: verschillende meningen.
Actie:
C. Alle informatie moet zo snel mogelijk verzameld worden zodat er 1 volledige aanvraag bij het
evenementenloket kan worden ingediend.

4. Sollicitatie medewerker Mechelen MeeMaken
Melding:
-

Thomas Rottiers

Timing: 13/02: CV screening
20/02: schriftelijke opdracht
23/02: selectiegesprekken

Reactie AV:
-

Actie:
/

Vraag voor aanwezigheid van extern jurylid vanuit Mechelen MeeMaken. Kurt Biesemans woont de
selectiegesprekken bij

5. Startvergadering braderie
Melding:
-

Thomas Rottiers

Startvergadering wordt zo snel mogelijk vastgelegd. Initiatiefnemers zijn Guy en Birgitte.

Reactie AV:
/
Actie:
/

6. Varia
Melding:
-

Thomas Rottiers

Aanpassing jaarprogramma: vervroeging herfstbraderie wordt goedgekeurd door CBS op 17/02
Communicatie tussen stad naar Mechelen MeeMaken: mails van de stad worden doorgestuurd naar
Geert en Debbie en dan intern verder verdeeld

Reactie AV:
/
Actie:
/

