LEM VERGADERING VAN 06/01/2016

AANWEZIG: Luc Vandenheede, Hilde De Boever, Erwin Van Heesvelde, Caroline Croo, Andries
Gryffroy, Chris Van Cauwenberghe, Christof Fontaine, Bart De Buck, Sven De Groote, Katrien De
Coensel
VERONTSCHULDIGD: Bart Daneels, Francis Van Mol, Koen Leurquain
NIET AANWEZIG: Lena De Smaele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter opent de vergadering en spreekt nieuwjaarswensen uit.
2. Goedkeuring vorig verslag door de aanwezigen.
3. Bespreking komende algemene VERGADERING van 02/06/2016 ( 19u30 of 20u: nog te bepalen)
locatie 't Groenhof, Wautersdreef te Melle . Ivan De Vadder bevestigde om als gastspreker zijn taak
waar te nemen. Hij vraagt een vergoeding van 500.00 euro en houdt geen boekenverkoop ter
plaatse. Andries Gryffroy zal verder de contacten met Mr. De Vadder verzorgen. Caroline Croo
engageert zich om bij het Groenhof alles op punt te stellen. Er wordt een som bepaald van 35.00
euro pp. voor het menu en bijhorende drank. Graag hadden we tijdens de maaltijd een opstelling
met meer hoge tafels (meer verloop), om het uitbouwen van persoonlijk netwerk te bevorderen. Er
dienen sponsors gezocht door alle bestuursleden (zeker 8 sponsors nodig voor de folder).
Samenstelling van de folder zal gebeuren door Luc Vandenheede. De uitnodigingen zullen per mail
verstuurd worden. Opmaak ervan door Luc Vandenheede.
4. KASVERSLAG: Alle rekeningen zijn betaald . Willy Naessens deed nog een tegemoetkoming om
misverstand met cateraar weg te werken.
5. Sven De Groote dringt aan op een algemene vergadering zoals in de STATUTEN omschreven. Na
overleg wordt besloten dat dergelijke vergadering moeilijk te realiseren valt omdat de leden hiervan
geen enkele binding meer hebben met LEM. De verouderde statuten zullen aangepast worden, Bart
Daneels werkt er reeds aan met als doel te beschikken over hedendaagse en werkzame statuten. De
nieuwe statuten zullen eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
6. Graag zien de leden van de bestuursvergadering ALLE ACTIVITEITEN van LEM vermeld in M.I.B.
( Melle in beweging) . Sven zal ook in de M.I.B. een oproep lanceren opdat alle Melse zelfstandigen
zich zouden melden. Wie is zelfstandige ? Elke zelfstandige heeft een uniek KBO-nummer,
identificatienummer.
7. UIT LIEFDE VOOR DE MIDDENSTAND 19/02/2016 in zaal Mantangé, Dorpsplein te Melle
Het wordt een PRAATAVOND met achtergrondmuziek. Aanvangsuur: 20u en afsluiten 01.00u. Er zal
een inkom gevraagd worden: 5.00 euro. Na overleg wordt besloten de bezoekers te ontvangen met
een aperitief (prosecco ,water ) verder drankverbruik is zelf te betalen. Er hoeft geen huur voor de
zaal betaald te worden, de winst van de drank gaat naar de uitbater. Minibroodjes zullen verkocht
worden aan 1.00 euro, Luc Vandenheede zal de aankoop verzorgen. Hilde engageert zich om de

broodjes te verkopen (mits ondersteuning). Erwin zal informeren of er sponsoring kan komen van
Medicamelle. Alle geldelijke steun is welkom dus er is het verzoek aan alle bestuursleden om zich
hiervoor in te zetten.
8. MAILBESTAND
Na een lange discussie (met als onderwerp: het al of niet doorgeven van het MAILBESTAND aan de
voorzitter) besluit PR-verantwoordelijke Sven De Groote een paswoord te verstrekken zodat de
voorzitter ook inzicht heeft in het bestand en kan nagaan of sommige zelfstandigen er wel/ niet deel
van uitmaken.
9. Varia
A. Schepen Van Heesvelde
- verzoekt de aanwezigen na te denken over de HERINRICHTING van het GEMEENTEPLEIN met de
doelstelling het verkeer er FIETSVRIENDELIJK te laten verlopen. Volgende vergadering kan ieder
bestuurslid zijn denkpiste naar voor brengen en kan er dan eventueel vanuit de raad van lokale
economie een advies aangaande dit onderwerp geformuleerd worden. Een punt dat zeker in acht
moet genomen worden is dat er geen/zo weinig mogelijk parkeerplaatsen mogen verdwijnen. De
schepen geeft ook inzage in reeds gemaakte verkeerstellingen en ontwerp.
- bevestigt dat er een SPAR komt in de nieuw op te richten gebouwen op de oude site van
rijkswachtkazerne (hoek Wezenstraat met Dorpsplein).
- vraagt een uitwerken van ACTIE door LEM op de vrijdag-marktdag gedurende de 'WEEK VAN DE
SMAAK' in november 2016. Dit komt als agendapunt op de volgende bestuursvergadering. De
schepen zal ook onderhandelen met de marktkramers (die voeding verkopen) en de lokale Melse
voedingshandelaars ten einde een mooie actie uit te werken. Ook zal hij een voorstel formuleren en
richten aan gemeentebestuur betreft de aankoop van 2 spandoeken met opschrift 'vrijdag marktdag'
welke gehangen zullen worden op de Brusselse steenweg bij binnenrijden van Melle (komende
vanuit Gent en Wetteren)
- geeft aan dat AWV (agentschap wegen en verkeer) nog geen duiding verstrekte betreffende de
bewegwijzering naar de KMO-zones. Verkregen antwoord is dat Melle helemaal herbekeken wordt
en dit tijd vergt.
B. Andries Gryffroy en Caroline Croo geven mee dat de structuren van de RESOC's (Regionaal Sociaaleconomisch Overleg Comité, welke in staat voor regionaal streekbeleid) opgedoekt worden. Het
alternatief dat de overheid verwacht is dat de gemeentes zich 'bottem up' willen groeperen om
streekinitiatieven uit te werken. Elke gemeente kan zelf bepalen met wie ze een partnerschap
aangaat. LEM kan eventueel een voorstel of advies geven aan de gemeenteraad. Erwin Van
Heesvelde zal het formulier downloaden van de website, indienen moet voor 31 maart.
C. Hilde De Boever geeft een uitnodiging door: BOOST YOUR BUSINESS, een netwerkdrink bij de firma
Sax op 14/01/2016 met medewerking van Unizo en Azo's. 10.00 euro toegang. Hilde bevestigt ook
de avond van 10 maart bij garage Vernaeve te Merelbeke. (meer info volgt)

D. De nationale actie 'met belgerinkel naar de winkel' wil LEM zeker niet afschaft zien. De organisatie
van de startdag kan misschien georganiseerd worden door de gezinsbond en/of fietsersbond om de
gemeentedienst te ontlasten. Je bent als gemeente niet verplicht aan alle deelactiviteiten van deze
actie deel te nemen zoals bvb registratie tweedehands fietsen kan wegvallen. De prijsuitreiking zou
kunnen uitgesteld worden en gekoppeld worden aan 'dag van de klant' in september. Hiervoor kan er
eventueel samengewerkt worden met gemeente Merelbeke.
10. Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vergadering af. Volgende vergadering wordt gepland op
27/04/2016 raadszaal gemeentehuis 20u. Een agenda opmaken om alle vergaderingen van 2016
reeds te plannen (op verzoek van Sven De Groote) valt moeilijk te realiseren gezien drukke
werkschema's, familiale omstandigheden, sportwedstrijden, onverwachte gebeurtenissen e.d.
11. Ieder bestuurslid ontving de mail van Kevin Haegeman met aankondiging van zijn ontslag als
bestuurslid van LEM. We begrijpen ten volle zijn reden en standpunt en danken hem voor zijn
persoonlijke inzet en lobbywerk om sponsoring binnen te halen. We hopen hem op komende
activiteiten terug te zien.
12.Opmerkingen en/of aanvullingen van verslag zijn welkom op volgende vergadering.

vriendelijke groet verslag door

Katrien De Coensel

TO DO'S
Alle bestuursleden:- noteren van 27/04/2016 (volgende bestuursvergadering)
- sponsors aantrekken voor de komende activiteiten (100.00 euro)
Andries Gryffroy: contacten onderhouden met Ivan De Vadder
Caroline Croo: bespreking voeren met 't Groenhof (02/06/2016)
Luc Vandenheede: - onderhandelen met Matangé betreft 19/02/2016 (ook ivm schenken apé)
- uitnodiging opstellen voor avond van 19/02/2016 en versturen
- minibroodjes (250) aankopen event van 19/02/2016 bij Bon Appetit
- uitnodiging opmaken betreft 02/06/2016 en versturen
- folder met sponsors voor avond met Ivan De Vadder opmaken
- agenderen van 1. een uit te werken actie in de week van de smaak nov 2016 en
2.formulering verzoek ter promotie van streekproducten
Katrien De Coensel: uitnodigingen betr. 19/02/2016 en 02/06/2016 per mail versturen
Sven De Groote: opmaken verzoek aan zelfstandigen om zich te melden en mailadres door te geven
via M.I.B, zorgen dat activiteiten van LEM vermeld staan in M.I.B.

Erwin Van Heesvelde :- informeren of er een sponsoring kan zijn van Medicamelle op 19/02/2016.
- contacten leggen ivm week van de smaak
- aanvraag formuleren aan gemeentebestuur voor aankoop 2 spandoeken met
vermelding 'vrijdag marktdag'
-formulier downloaden betreffende partnerschap voor streekinitiatieven

