RVB Mechelen MeeMaken januari 2018
Datum
Tijdstip
Plaats
Aanwezigen

08/01/2018
19.00 – 22.00u
Zaal Opsinjoor, Huis
Dienst economie
CBS
Mechelen
MeeMaken vzw

Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag december
Melding:
-

van de Mechelaar
Evelien Morreel
Katleen Den Roover
Geert Milis, Christian Michiels, Kurt Biesemans,
Debbie Waterschoot, Guido Verlinden, Birgitte van
de Graaf, Stijn Bevernage
Ellen De Weerdt (dienst Economie), Nico Maes,
Stephanie Fierens, Guy Van Lint, Raf Pauwels, Eva
Ellegeest

Geert Milis

Het verslag van de RVB van december wordt goedgekeurd door de RVB

Reactie RVB:
-

De evaluatie van het handelaarsmagazine in het verslag was iets te positief geformuleerd. We
zitten namelijk nog met veel exemplaren die niet verdeeld raken. Dat zal natuurlijk niet vanzelf
gebeuren, ieder dient de nodige inspanningen te leveren voor de verdeling.
De RVB besluit dat bij eventuele herhaling, het aantal gedrukte exemplaren een stuk lager mag
liggen

Actie:
-

Kurt bezorgt magazines aan de leden van de Hotelassociatie
Kurt informeert of er nog magazines meegegeven kunnen worden op de nieuwjaarsreceptie van
Voka (vestiaire)
Evelien probeert nog magazines in de BIB en het cultuurcentrum neer te leggen
Evelien geeft door aan Evita dat er met Valentijn ook nog magazines uitgedeeld mogen worden

2. Nieuwjaarsreceptie
Melding:
-

Geert Milis

Verloop van de avond: welkomstwoord en algemene toelichting door de schepen, gevolgd door
speech en toelichting over promotaks door Geert. Evelien licht vervolgens het platform winkelstad
toe en welke partners aanwezig zijn. Netwerkmoment.
Wie kan het standje met de T-shirts bemannen?
Heel wat leden van de RVB hebben zich nog niet ingeschreven!

Reactie RVB:
-

De RVB merkt op dat het voor hen moeilijk is een standje te bemannen, aangezien van hen
verwacht wordt dat ze mensen te woord staan. Kurt zal naar het einde van de avond toe (na de
speeches) het standje bemannen. Op die manier kan hij net zo goed mensen te woord staan.
Bovendien is hij vertrouwd met het systeem.

Actie:
-

Kurt bemant het standje met T-shirts
Kurt bezorgt de lijst met handelaars die voor Black Friday al een T-shirt ophaalden aan Evelien

-

Evelien informeert welke collega’s van dienst Economie Kurt kunnen bijstaan
Evelien voorziet een lijst waarop kan bijgehouden worden wie T-shirts meeneemt.

3. Platform Mechelen Winkelstad
Melding:
-

Evelien Morreel

Het platform Mechelen Winkelstad wordt voorgesteld. Op dit communicatieplatform vinden
handelaars alle info terug die ze nodig hebben over de Mechelenbon, Mechelen MeeMaken en haar
events … De Mechelenbon en SIM-profiel login verlenen de handelaars toegang tot dit platform.
Input voor het menu ‘nieuws en opleidingen’ dient ook vanuit de handelaars zelf doorgegeven te
worden aan Evelien
de RVB is verheugd dat er eindelijk een degelijk communicatieplatform/website gebouwd is en is
tevreden met het resultaat
De RVB vraagt of er een zoekmodule is om te zoeken in verslagen. Momenteel is dat niet het geval.
Het platform/de website wijst in principe zichzelf uit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt globaal
getoond wat het platform inhoudt, nadien kan aan de stand ‘shoppen in Mechelen’ geregistreerd
worden, vragen gesteld worden … Ook per nieuwsbrief zal het platform nadien uitgelegd worden
Blijken er toch nog moeilijkheden te zijn, dan is het misschien noodzakelijk om in de toekomst nog
een workshop te organiseren over het platform, shoppen in Mechelen en de Mechelenbon.

Actie:
-

Evelien bezorgt de RVB de instructies zodat ze het platform al eens kunnen testen en feedback
kunnen geven voor 22/01
De RVB verkent het platform Mechelen Winkelstad en bezorgt feedback/extra input voor 22/01
Evelien verstuurt na 22/01 een nieuwsbrief met info en handleiding over het platform
Evelien gaat na of het mogelijk is te zoeken in de opgeladen documenten

4. Planning 2018
Melding:
-

-

-

Geert Milis

Nu vrijwel alle campagnebeelden ontworpen zijn, kunnen we de communicatie bij elk event vroeger
opstarten. Om de straatverantwoordelijken te ontlasten en de verdeling efficiënter te laten
gebeuren, willen we in de toekomst de raamstickers telkens ruim op tijd laten drukken, zodat
deze door de ECOkoeriers verdeeld kunnen worden.
In 2018 willen we graag opnieuw samenwerken met evenementenbureau Julita. Voor het Warm
Welkom Weekend is dit zeker noodzakelijk, voor de andere evenementen is dit wenselijk om ze
naar een professioneler niveau te tillen. Voor de braderie is vooral coördinatie op het event zelf
wenselijk. Beheer van de inschrijvingen en communicatie naar handelaars blijft bij Evelien liggen.
Werkgroepen WWW en lentebraderie dienen dringend van start te gaan.
De vergaderingen voor de Raad van Bestuur zullen in 2018 nog steeds de eerste maandag van de
maand plaatsvinden, m.u.v. Paasmaandag 2 april. Deze vergadering wordt verplaatst naar
maandag 9 april en zal meteen ook een Algemene Vergadering worden.

Reactie RVB:
-

-

De Raad van Bestuur gaat akkoord met verdeling van de raamstickers door de Ecokoeriers. De
schepen vraagt of er drie offertes gevraagd werden. De Ecokoeriers zijn echter vrijwel de enigen
die deze service aanbieden. De optie om het door hostessen te laten doen, kostte beduidend meer.
De RVB merkt op dat het moeilijk blijft om op voorhand het aantal raamstickers in te schatten.
Wanneer de Ecokoeriers de bedeling doen, dienen zij goed bij te houden welke zaken geen sticker
wensen en welke zaken meerdere stickers wensen. Indien een zaak meerdere stickers wenst,
kunnen ze dit ook signaleren via de nieuwsbrief of Facebookpagina. De handelaars een
aanvraagformulier laten invullen zal wellicht niet werken.
De RVB gaat akkoord om de samenwerking met evenementenbureau Julita verder te zetten in
2018 voor alle grote evenementen. (WWW, braderie, BF). Ook voor de nieuwe Valentijnsactie zal ze
ondersteunen, gezien deze zeer last-minute uitgewerkt dient te worden.
De RVB vraagt wel nog dat Julita een offerte voor de samenwerking voorlegt, alsook dat ze in de

-

mate van het mogelijk zo veel mogelijk met Mechelse onderaannemers werkt.
De RVB geeft aan dat de voorgestelde Valentijnsactie met liefdeswall, optreden en prijsuitreiking
op de IJzerenleen goed is, maar dat er in alle winkelstraten iets moet gebeuren vb. uitdelen van
chocolaatjes, snoepjes of bloemen door een levensgroot hart.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal nog eens een oproep gedaan worden naar medewerkers voor
werkgroepen WWW en andere evenementen. Aanvraag evenementenloket WWW en
lentebraderie dienen zo snel mogelijk gedaan te worden.
Stijn geeft aan wel te willen meewerken aan de braderie met een concrete taak zoals vb. scholen
contacteren voor rommelmarkt op pleinen.

Actie:
-

Evelien vraag offerte op bij Julita en geeft door dat waar mogelijk met Mechelse onderaannemers
gewerkt moet worden
Evelien, Julita en Geert volgen de Valentijnsactie verder op
Evelien doet de aanvraag bij het evenementenloket voor de Valentijnsactie
Debbie dient asap eventaanvraag voor het WWW in en na haar verlof ook die voor de
lentebraderie
Debbie roept de werkgroep WWW samen en plant een eerste bijeenkomst in
Geert geeft in zijn speech op de nieuwjaarsreceptie aan dat hulp nog welkom is en geeft mee dat
de volgende AV op 9 april zal doorgaan
Evelien geeft als bijlage bij het verslag van de vergadering de data voor vergaderingen van 2018
mee
Werkgroep braderie (Evelien, Geert, Kurt, Birgitte, Eva? en Stijn) komen een eerste keer samen
half februari
Evelien gaat nog eens na aan welke voorwaarden de RVB moet voldoen inzake de wet op
overheidsopdrachten en voegt de info toe als bijlage bij het verslag

5. Evaluatie WWW en BF
Melding:
-

Geert Milis

Deze evenementen werden reeds deels geëvalueerd tijdens de vorige vergaderingen. Nu worden
nog de resultaten van de bevragingen bezoekers en handelaars gepresenteerd. (zie presentatie)

Reactie RVB:
-

De RVB vult aan dat de membercards tijdens Black Friday weinig meerwaarde hadden.
De RVB geeft aan dat in de nabije toekomst niet meer op deze manier enquêtes afgenomen zullen
worden aangezien de resultaten vaak vertekend zijn door overbevraging van jonge leeftijdsgroep.
Indien we dit in de toekomst willen hernemen, kan bekeken worden of er een beroep gedaan kan
worden op studenten van de afdelingen marketing, communicatie, toerisme … van bepaalde
hogescholen (Colomma, Thomas More)

Actie:
/

6. Evaluatie Eindejaar
Melding:
-

Geert Milis

Op het moment van de vergadering waren de passantentellingen nog niet gekend.

Reactie RVB:
-

De RVB geeft aan dat de eindejaarsperiode geslaagd aanvoelde, maar dat bevraging bij de ruime
groep handelaars over de verschillende acties (koopzondagen, animatie, kerstbomen, KARGO en
wedstrijd) zeker wenselijk is.
Kerstbomen: aankleding is een moeilijke kwestie. Er kan niet van Mechelen MeeMaken vzw
verwacht worden dat ze ook nog eens decoratie voor de bomen levert, anderzijds zou Marcom er

-

-

geen voorstander van zijn als iedere handelaar eigen decoratie voorziet omdat dit vaak uitmondt in
een kakofonie.
Animatie: De RVB merkt op dat de werkgroep eindejaar prima werk heeft geleverd en dat – in
overeenstemming met de activiteiten van mmMechelen Feest – de keuze om het thema vuur door
te trekken in de animatie een absolute meerwaarde was. De RVB betreurt het dan ook ten zeerste
dat een van haar eigen leden op eigen initiatief en zonder overleg met hetzij de RVB, hetzij het
evenementenloket, hetzij mmMechelen Feest animatie heeft geboekt voor eigen deur/straatdeel die
bovendien niet in het algemen thema paste. De RVB verwacht van haar leden dat zij de
beslissingen en de acties van het bestuur ten allen tijde onderschrijft.
Kerstverlichting: er dient door de stadsdiensten onderzocht te worden of het contact met MK
Iluminations verlengd wordt dan wel dat er een nieuwe aanbesteding wordt gedaan.
KARGO-route: het blijft zeker de taak van Mechelen MeeMaken vzw om bezoekers naar andere,
minder druk bezochte uithoeken van de stad te lokken. De vraag is echter of de KARGOroute/kunstwerken de juiste methode hiervoor was. Ook het college heeft hierbij bedenkingen.
Alleszins droeg het project bij aan de beleving in de stad, maar of het uiteindelijke doel bereikt
werd, blijft twijfelachtig.

Actie:
-

Evelien stelt enquête eindejaar op voor de handelaars en stuurt deze asap uit. Indien er te weinig
reactie op komt, kan op de nieuwjaarsreceptie ook gevraagd worden deze ter plaatse in te vullen.
Schepen den Roover brengt de opdracht tot aanbesteding van de kerstverlichting op het college

7. Varia
Melding:
-

Geert Milis

Tijdens de vorige vergadering werd obv de drie aangevraagde offertes besloten dat boekhouder
Tim Fonteyn van de firma Blueground gecontacteerd zou worden om de boekhouding van de vzw te
voeren.
Stand van zaken voor het etentje met de RVB
Mechelen MeeMaken kreeg de vraag tot samenwerking met Irritant, ontwerper/producent van
draagtassen met Mechels thema als opdruk.

Reactie RVB:
-

De RVB beslist dat het etentje zal plaatsvinden bij L’ameau en dit op een donderdagavond. Een
doodle met beschikbaarheden wordt opgesteld

Actie:
-

Christian maakt verdere afspraken met boekhouder Tim Fonteyn. De contactgegevens kan hij
opvragen bij Stijn.
Evelien stelt doodle op en geeft deze mee bij het verslag van deze vergadering

