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Aanwezig

VERSLAG VERGADERING LEM
DINSDAG 21 MAART 2017

Luc Vandenheede, Erwin Van Heesvelde,
Bart De Buck, Chris Van Cauwenberghe,
Francis Van Mol, Hilde De Boever, Katrien
De Coensel, Luc Van Vooren, Christof
Fontaine, Bart Daneels

Verontschuldigd
Sven De Groote, Caroline Croo
Niet aanwezig

1.
goedgekeurd.

Andries Gryffroy, Koen Leurquain, Lena De
Smaele.

De voorzitter opent de VERGADERING. Verslag vorige vergadering wordt

1.

EVALUATIE ' Uit Liefde voor de Middenstand '.Alle leden van de
vergadering zijn het eens dat dit een geslaagde activiteit was: warm
onthaal door de familie Pennoit, heel interessant bedrijfsbezoek, perfecte
catering, goede bediening. Enig minpuntje: op een bepaalde rondleiding
werd te stil gesproken door de gids. We mochten op het evenement ook
nieuwe deelnemers ontvangen , wat we steeds waarderen. We dienen wel
onze sponsors meer 'in the picture' te plaatsen door de logo's duidelijker
te projecteren. Voorzitter duidt Christof Fontaine aan om dit op te volgen.
LEM wil voor het evenement 'Uit Liefde voor de Middenstand' blijven
verder werken met dezelfde inzet en deze activiteit steeds koppelen aan
een bedrijfsbezoek. Vrijdag 09/02/2018 wordt genoteerd als datum voor
de komende 'Uit Liefde voor de Middenstand'. De heer Saey (zelfde
industriezone als PGB) meldde zijn bereidheid als gastheer voor een
volgend bedrijfsbezoek.

2.
1.

Volgende activiteit: algemene vergadering dinsdagavond 27/06/2017 in
salons 't Groenhof, Wautersdreef te Melle met Gella Vandecaveye als
gastspreekster.

2.
3.
4.
5.

VOORBEREIDING en AFSPRAKEN

6.
ONTWERP UITNODIGING: door Bart en Sofie (dubbele kaart : op
voorzijde uitnodiging en programma, achterzijde vermelding sponsors)
7.

POSTEN van de UITNODIGINGEN door Luc en Katrien

8.

BESPREKING MENU: door Hilde en Caroline (graag volgens
buffetsysteem)
BADGES: uitprint door Caroline (voorbereiding door Katrien)

9.

SPONSORS: aan alle bestuursleden van LEM wordt gevraagd sponsors
te zoeken (150,00 euro door iedere sponsor als steun aan LEM). De
voorzitter contacteert Eandis, die door de jaren heen steeds een gulle
sponsor was.

10.

Uitnodigingen dienen klaar te zijn half mei , inschrijvingen dienen te
gebeuren bij Luc Vandenheede via mail. Geschenk voor Gella wordt
aangekocht door Hilde bij Beregoed. Dit jaar maken we geen
programmaboekje meer (maar extra aandacht voor de sponsors door
goede projectie,goede ophanging reclamedoeken of -vlaggen (dit laatste
zal buiten dienen te gebeuren). Schepen Erwin Van Heesvelde zal
activiteit van 27/06/2017 aankondigen in gemeentelijk tijdschrift ' Melle
In Beweging'.

11.
12.
4.
Schepen Van Heesvelde kondigt aan dat de actie 'Met Belgerinkel naar de
Winkel', ingericht door Bond Beter Leefmilieu, stopt. Nieuwe actie wordt 'Zo Dicht Blij'. Voor
deze nieuwe actie denkt men aan duurzame economie en ruilbeurzen. Erwin vraagt aan LEM
ideeën om deze actie in Melle te realiseren (vb. gebruik van stappentellers of opnieuw een
fietsactie). Hij zal aan de bestuursleden van LEM info doorsturen ten einde goede tips en acties te
kunnen aanreiken voor een volgende actie met als hoofddoelstelling duurzaam winkelen in Melle.
De info handelt over bouwen aan een kern, vlotte mobiliteit,circulaire economie, kwaliteitsvolle
en groene leefomgeving, gezonde lokale voeding e.a. Onze schepen zou zich vooral willen
richten op beweging, fietsen en middenstand om dit alles te verfijnen tot een leuke actie 'Zo Dicht
Blij'. LEM heeft wel de bedenking of de lokale raad van economie deze actie moet voorbereiden.
Dit winkelgebeuren moet georganiseerd worden door de gemeente en daarom is het rechtstreeks

contact van de gemeente met de betrokken detailhandelaars misschien meer aangewezen.
1.

Luc Vanvooren stelt voor een fietstocht in te richten voor de Melse
zelfstandigen in het najaar. De fietstocht zou gereden worden langs
kroegen of zelfstandigen welke zich kandidaat stellen om open te zijn
tussen 14u en 17u. Zij zouden dan tegen een democratische prijs drankjes
of hapjes kunnen verkopen aan de fietsers. De fietsers zouden volgens het
aantal inschrijvingen kunnen ingedeeld worden in groepjes ofwel één
grote groep die een muziekbox volgt. (nood aan seingevers voor de
veiligheid!). Luc Vanvooren , Hilde De Boever en Christof Fontaine
stellen zich kandidaat voor de werkgroep ' Fietstocht'.

2.

Luc Vanvooren wil eventueel nog een andere activiteit inrichten: bezoek
aan een oesterkwekerij in Yerseke. Hij zal er eerst een bezoek brengen
met een andere organisatie en vervolgens verslag uitbrengen op een
volgende vergadering.

3.

LEM vindt dat de gemeente de subsidies van de adviesraden zou moeten
verhogen. De huidige subsidie voldoet niet als werkingsgeld. Schepen
Erwin Van Heesvelde zal dit aankaarten bij de gemeente om een
bijkomende subsidie te voorzien in budget van 2018.

4.

VARIA : De Spar heeft afgehaakt om een supermarkt te openen in de
dorpskern van Melle.

5.

WERKPUNT !!!!!!!!!
Aan alle bestuursleden wordt gevraagd
sponsors te zoeken voor de activiteit van 27/06/2017 en ook promotie te
maken voor deze avond bij collega's en andere zelfstandigen te Melle.
We mikken op een totaal van 10 sponsors ( 150,00 euro per sponsor) om
de avond te doen slagen.

VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 23 MEI 2017 om 20u bij Hilde De Boever
thuis . Deze vergadering wordt gekoppeld aan een aangename reeds besproken activiteit. Hilde,
Luc Vdh, Luc Vv en Katrien meldden zich reeds voor logistieke steun .Indien nog andere
kandidaten gelieve dit te melden aan Hilde of Luc Vdh. Dank ! Voor adres van Hilde (indien niet
gekend) bel of mail haar.
.

TO DO's

Caroline

1.

Contact nemen met Groenhof ivm
menu AV en prijsbepaling

2.

Uitprinten badges (27/06)

3.

mogelijke sponsors aanspreken

4.

TO DO's

Caroline

1.

Contact nemen met Groenhof ivm
menu AV en prijsbepaling

2.

Uitprinten badges (27/06)

3.

mogelijke sponsors aanspreken

4.

Erwin

1.

Melding in M.I.B. Activiteit van
27/06 in Groenhof (!deadline
indienen tekst)

2.

info doorsturen betreft 'zo dicht blij'
naar bestuursleden

3.

mogelijke sponsors aanspreken

4.

aankaarten bijkomende subsidie voor
LEM en andere adviesraden op de
gemeenteraad

1.
1.

Contact met Groenhof (samen met
Caroline)

2.

geschenk kopen bij Beregoed voor
Gella Vdc

3.

mogelijke sponsors aanspreken

4.
1.

uitwerken fietstocht
Badges voorbereiden

2.

uitnodigingen posten

3.

mogelijke sponsors aanspreken

Hilde

Katrien
4.
1.

Luc VDH

Opvolgen betalingen
(inschrijvingen)

2.

sponsoring vragen aan Eandis

3.

uitnodigingen posten

4.

speech voorbereiden

5.

mogelijke sponsors aanspreken

2.

uitnodigingen posten

3.

mogelijke sponsors aanspreken

Katrien
4.
1.

Luc VDH

Luc VV

Opvolgen betalingen
(inschrijvingen)

2.

sponsoring vragen aan Eandis

3.

uitnodigingen posten

4.

speech voorbereiden

5.

mogelijke sponsors aanspreken

1.

Mogelijke sponsors aanspreken

2.

uitwerken fietstocht

1.

Uitnodiging opmaken met Sofie en
order tot uitvoering

2.

mogelijke sponsors aanspreken

3.

Verantwoordelijke verdeling badges
met hulp

Bart

4.
1.
Christof

Logo’s van de sponsors verzamelen
en projecteren

2.

mogelijke sponsors aanspreken

3.

fietstocht uitwerken

