VERSLAG VERGADERING LEM (vroegere RLEM) TE MELLE 05/06/2013
AANWEZIG : Luc Vandenheede, Erwin Van Heesvelde, Hilde De Boever, Caroline Croo, Bart Daneels,
Bart De Buck, Wim De Koker, Chris Van Cauwenberghe, Van Mol Francis, Christophe Fontaine,
Vanneste Peter, Sven De Groote, Katrien De Coensel.
Afwezig en verontschuldigd: Willem Waeterloos, Andries Gryffroy, Koen Leurquain, Lena De Smaele
Afwezig en niet verontschuldigd: Wouter De Raeve

1.VOORZITTER, Luc Vandenheede, OPENT DE VERGADERING en uit zijn tevredenheid over de talrijke
opkomst. De bestuurswerking was moeilijk geworden doordat er weinig personen deel uit maakten
van het dagelijks bestuur. De verscheidenheid van de uitgeoefende zelfstandige activiteiten en de
goed gemengde leeftijd van de nieuwe leden opent het vooruitzicht op een vlotte en creatieve
samenwerking.
2. Op vraag van de voorzitter STELLEN de AANWEZIGEN ZICH KORT VOOR:
Bart Daneels: advocaat wonende Kerkstraat te Melle. Hij is werkende In een advocatenkantoor te
Ninove.
Wim De Koker: woont in Melle (dicht bij station Merelbeke ) en heeft samen met zijn vrouw een
interieurwinkel (Birka Design) in Merelbeke
Chris Van Cauwenberghe: woont te Melle ,John Youngestraat en is directeur van VDK-kantoor op de
Brusselse steenweg . Kantoor verhuist later naar Gemeenteplein.
Bart De Buck, fotograaf en baat samen met zijn vrouw een winkel uit op het Gemeenteplein. Hij zet
een familiezaak verder.
Erwin Van Heesvelde is apotheker (hoek Brusselse steenweg met Kerkstraat) en in huidige legislatuur
schepen.
Francis Van Mol is huisarts en opnieuw actief in een dokterspraktijk, na jaren werkzaamheid in het
gevangeniswezen.
Caroline Croo is tandarts (praktijk: Brusselse stwg te Melle) en actief in verschillende raden en
organisaties .
Hilde De Boever is advocaat met kantoor op Brusselse steenweg en ze is tevens actief in
verschillende raden en organisaties.
Peter Vanneste heeft samen met zijn vrouw Wendy een electro-zaak op de Brusselse steenweg :
Selexion Vanneste.
Christophe Fontaine heeft een vastgoedkantoor: Immo Partner (hoek Brusselse stwg met
Gemeenteplein) en woont op de Brusselse stwg (dichtbij voetbalplein).

Sven De Groote is IT-consultant voor verschillende grote bedrijven, woont samen met zijn vrouw
(schoonheidssalon Sissi) in de Kruisstraat.
Luc Vandenheede heeft een verzekeringskantoor KBC op de Brusselse stwg.
De Coensel Katrien ondersteunt haar echtgenoot, Vander Auwermeulen Jean, bij de uitoefening van
zijn zelfstandige activiteit: tuinarchitectuur en –aanleg (Caritasstraat)
Ter info:
Willem Waeterloos : Baker Tilly
Koen Leurquain: Aquamella
Andries Gryffroy: Erbeko
Wouter De Raeve: management consultant en in bijberoep Aaitee (ICT consulting)

3. VERKIEZING VAN NIEUW BESTUUR
Volgende mandaten zijn in te vullen: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en PRverantwoordelijke. Op vraag van voorzitter geeft niemand een bijkomende bestuursfunctie aan.
VERKIEZING
FUNCTIE VAN VOORZITTER: dit wordt opnieuw Luc Vandenheede , hij is de enige kandidaat en krijgt
het vertrouwen van iedereen .
FUNCTIE VAN ONDERVOORZITTER: Hilde De Boever zal de komende legislatuur deze functie
waarnemen.
FUNCTIE VAN SECRETARIS: wordt ingevuld door Katrien De Coensel.
FUNCTIE VAN SCHATBEWAARDER: Bart Daneels zal de komende jaren een gezonde’ kas’ verzorgen.
FUNCTIE VAN PR-VERANTWOORDELIJKE: Sven De Groote zal deze functie waarnemen en veel zaken
in een mooier ‘computer-kleedje’ gieten. Hij geeft ook aan ervaring te bezitten betreft
horecaplanning

4. EVALUATIE VOORBIJE ALGEMENE VERGADERING (7 MEI 2013, gastspreker Herman Van De
Velde)

POSITIEVE REACTIES volgden op deze activiteit. Er was een GOEDE OPKOMST en de GASTSPREKER
gaf een GESLAAGDE en BOEIENDE UITEENZETTING. Dus algemeen was de avond bijzonder geslaagd
en productief te noemen.

De zaal Mantangé leende zich uitstekend voor deze activiteit. Doelstelling is alle Melse zalen of
restaurants een kans te bieden. Reeds bezocht: ’t Groenhof, Alhambra, Matangé. Nieuwe
mogelijkheden: GOC, brouwerij Huyghe, Bierhalle,..
Caroline Croo merkt op dat er in de toekomst een duidelijker formulier hoeft; welk aangeeft dat
sponsoring niet gelijk staat aan gratis deelname buffet.

5. EEN DRINGEND ALGEMEEN WERKPUNT wordt het maken van een actueel bestand met de
emailadressen van alle zelfstandigen en mensen met een vrij beroep te Melle. Probleem was en is
dat we niet iedereen kunnen bereiken. Vermeldingen van activiteiten in Melina en in de pers
ontgaat blijkbaar velen. Sven De Groote vraagt hieraan te werken. De opmerking is terecht.
Dit was reeds een agendapunt binnen het vorig bestuur , maar niet haalbaar omwille van de geringe
bezetting. Het beschikken over een goed adressenbestand is essentieel en verzekert een goede
werking en leidt tot tevredenheid.
Schepen Erwin Van Heesvelde ijvert om de bevoegde gemeentedienst per 1 jan2014 een up to date
bestand te laten afleveren. Dit ook om in het gemeentekompas een actuele inventaris te hebben
van alle Melse zelfstandigen en beoefenaars van vrij beroep. Ook zal de schepen in de komende
Melina en later ook in het gemeentekompas een oproep lanceren om zich te melden als zelfstandige
of eventueel correcties aan te geven.
Hilde De Boever kan de lijst van UNIZO-leden en leden van de bouwunie raadplegen en deze
doorgeven aan Sven De Groote.
Luc Vandenheede zal de bestanden in zijn bezit ( recent gekregen van Luc Lammens) ook doorgeven
aan Sven De Groote en Hilde De Boever.

5. UITNODIGING VOOR ACTIVITEIT VAN DE BUSINESS CLUB MERELBEKE
Donderdag 13/06 in zaal Caipirinha
spreker Dhr. Frank Van Massenhove, voorzitter Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en
aansluitend is er een networking dinner. Om deel te nemen is betalingvooraf vereist.
Sven De Groote stuurt uitnodiging door naar bestuursleden.

6. PLANNING ACTIVITEITEN KOMEND WERKJAAR
A. ACTIVITEIT KOMEND NAJAAR
Mipkunt: 20 tot 30 aanwezigen
Voorstellen en mogelijkheden:

Bezoek nieuw stadion AA-Gent. Dit zal nog te vroeg zijn, Chris Van Cauwenberghe (VDK,sponsor AAGent) volgt dit op
Bedrijfsbezoek aan Spector. Bart De Buck geeft aan dat dit geen avondactiviteit kan zijn.
Bezoek aan de nieuwe brouwzaal van Huyghe
Bezoek aan het bedrijf Aquamella van Koen Leurquain.
Bedrijfsbezoek aan Hama, accessoires voor computer en IT- wereld gelegen Vantegemstraat te
Kwatrecht
Bedrijfsbezoek aan Heli
Deelname op 24 oktober van UNIZO en GRLE te Oosterzele in zaal De Kluyze (voorstel van Hilde De
Boever). Gastspreker is Peter Leyman met een ondernemersgericht onderwerp. Aansluitend is er een
networking dinner. Dit zou een goede wisselwerking onder de gemeenten kunnen optimaliseren. De
uitnodiging van deze organisatie wordt verwacht begin juli.

Na overleg wordt gekozen om aan te sluiten bij de activiteit in Oosterzele. Schepen Erwin Van
Heesvelde zal dit laten verschijnen als najaarsactiviteit van LEM in de Melina.

B. ACTIVITEIT VOORJAAR 2014 ALGEMENE VERGADERING
Graag gastspreker met link naar economie en welke tevens geen hoge vergoeding vraagt.
Mogelijkheden:
Dr. Van Mol woonde een goede voordracht bij over gezondheidseconomie
Hilde De Boever woonde een uiteenzetting bij over beveiliging voor zelfstandigen. (verzorgd door
o.a. Yves Asselman en Wouter Muys ). Was leerrijk en zelfs ludiek te noemen. Dergelijke avond zou
ev. kunnen doorgaan in toekomstige locatie van de federale politie (oprit R4). Dit zou later ook een
interessant gebouw kunnen zijn om te bezoeken.

C. ACTIVITEIT VOORJAAR 2014

NIEUW !!!!!!!!!!

VALENTIJNSDRINK op 7 februari 2014
Mooi betiteld door Sven De Groote : Valentijnsdrink ‘uit liefde voor de middenstand’
Ook dienen er uitnodigingen verstuurd te worden aan de directies van de Melse scholen en de
directies van RVT en Caritas.

7. FINANCIEEL VERSLAG
Het banksaldo is gezond

= 4433.21 euro

Moet nog betaald worden: Geschenk voor de gastspreker 80.00 euro. De factuur van Traiteur Guy
(catering 7 mei, 27.00 euro p.p.) is nog niet ontvangen.
De rekening van zaal Matangé bedroeg 1088.00 euro (reeds betaald ). Eandis betaalde daarvan
500.00 euro .
Sponsoring van voorbije activiteit : 8 schenkers met ieder 100.00 euro ( totaal 800.00)
Per deelnemer werd er 25.00 gevraagd. LEM past 2.00 p.p. bij

8. VRAAG VAN CHRISTOPHE FONTAINE IVM ALGEMENE ACTIES VAN DE MELSE MIDDENSTAND
Er is de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’. Eventueel kan er nagedacht worden over een
gemeenschappelijke actie rond de jaarwisseling. (zoals in vroegere tijden)
Aansluitend licht schepen Erwin Van Heesvelde toe wat BBC inhoudt.
BBC betekent beheers- en beleidscyclus: dit is een gemeentelijk plan dat per legislatuur moet
ingediend worden en ook dient nagevolgd te worden. Alles wat erin vermeld is moet budgettair
kloppen.
De schepen richt zich voor de opmaak van dit plan op de kleine Melse zelfstandigen en denkt na over
aankoopbonnen voor de nieuwe inwoners. Ook overweegt hij een Melle-card = 1 kaart welke kan
aangeboden worden bij de deelnemende Melse handelaars. Het gebruik van zo’n kaart impliceert
een(klein) financieel voordeel. Dergelijke acties plannen vergen goed denkwerk en veel
voorbereiding maar er wordt aan gewerkt!

9. NAAMVERANDERING –LOGO-STICKER
Na algemeen overleg wordt besloten RLEM te veranderen naar LEM (reeds boven vernoemd in
verslag)
LEM staat voor Lokale Economie Melle, dit zou beter klinken en gemakkelijker in geheugen blijven
hangen
Huidig LOGO lijkt velen niet zo mooi en creatief. De vraag is dat creatieve bestuursleden een nieuw
logo ontwikkelen. Daarop volgend kunnen dan stickers vervaardigd worden en de aangesloten leden
kunnen dan een sticker aankopen om op hun (winkel)deur aan te brengen. Deze sticker heeft als
doel de naambekendheid van LEM te vergroten en de samenhorigheid onder de leden van de lokale
raad voor economie te stimuleren. Kostprijs valt nog te bespreken.

10. Inhoudelijke vraag van Bart De Buck over hoe LEM functioneert als gemeentelijk adviesorgaan.
In het verleden gaf LEM advies over parkeerbeleid, bewegwijzering, uitbaten van nachtwinkels,
terrassenbeleid ,..
De raad kan ook nieuwe onderwerpen aanduiden.
Ivm parkeerbeleid dringt zich een betere inrichting van de Eikerwegel op (na afsluiten werken van
NMBS)

11. VOLGENDE VERGADERING
4 SEPTEMBER 2013/ 20.00U/ RAADSZAAL GEMEENTEHUIS

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun talrijke opkomst en productieve inbreng en is zeker van
een goede samenwerking met de nieuwe ploeg.

TO DO
Erwin Van Heesvelde: 1) vermeldingen in Melina van komende activiteit 24/10/2013 2) oproep in
Melina aan zelfstandigen om emailadres en juiste info door te geven 3) ook in nieuw
gemeentekompas deze oproep lanceren 4) huidig logo (vanuit de gemeente) sturen naar Hilde en
Sven
Luc Vandenheede 1) afspraak maken met Bart Daneels ivm beheer bankrekening LEM
2)doorgeven van bestanden aan Sven en Hilde
Hilde De Boever 1) opvolgen ivm onze aansluiting van de activiteit 24/10/13 te Oosterzele 2)
ledenbestanden van UNIZO en bouwunie doormailen naar Sven
Sven De Groote: 1) waar het kan de formulieren voorzien van mooiere outlook 2) bestanden
optimaliseren
Alle leden: 1) voor wie zich geroepen voelt: ontwerp van nieuw logo 2) alert zijn ivm aanbrengen
sponsors en goede gastsprekers 3)aanbrengen emailadressen aan Sven De Groote

Verslaggever: De Coensel Katrien

