V ERSLAG WIJKRAAD B UERSTEDE

11/02/2014 ‐ 20.30 uur

A A N W E Z I G : Chantal DC., Lea S., Steven N. & Lies L.
V E R O N T S C H U L D I G D : Wim C.
L O C A T I E : bij Steven & Lies, Buerstedelei 60
AGENDAPUNTEN:
1. Opmerkingen verslag vorige vergadering.
□ Unaniem goedgekeurd.
2. Ontslag Eric Vanseuningen
□ Chantal heeft ontslag kort toegelicht.
□ To do Chantal:
 zal reageren op ontslag en bekijken of er nog zaken afgerond dienen te worden.
 verschillende verslagen van onze vorige vergaderingen ontbreken en die stuurt Chantal nog
door naar Kay.
3. Debriefing eindejaarsbrunch 22/12/2013.
□ Pluim voor het team! Chantal bezorgt iedereen een fles wijn. 
□ 61 families hebben ingeschreven. Omzet: 2’725,50 euro. Positief is ook dat meer dan 2’100 euro
vooraf werd overgeschreven. Winst: 447,42 euro. 
Positieve punten: setting tenten. To do Chantal: plan opmaken tentopstelling
□ Leerpunten: 1 tent minder opzetten – extra mankracht bij opzetten tent.
4. Debriefing nieuwjaarsreceptie 12/01/2014.
□ Tof concept – tent is leuk.
□ Leerpunten: efficiënter organiseren: duidelijk draaiboek wie wat wanneer bij voorbereiding ‐
voldoende voorzien voor kids – toog langer maken.
5. Status boekhouding & administratie
□ 1’800 euro op de rekening.
□ Map met uitreksels wordt meegebracht naar vergadering zodat iedereen deze kan inkijken.
6. Status adreslijst
□ 418 gezinnen in Buerstede: daarvan 307 emailadressen verzameld, 63 hebben geen e‐mailadres,
14 niet bewoonbaar en 34 nog te verzamelen e‐mailadressen.
□ To do Lea: openstaande adressen Helstraat.
□ To do Steven: openstaande adressen Cleydaellaan.
□ To do Wim: openstaande adressen Zinkval, Boomsesteenweg en Bist.
□ Deadline voor verzamelen e‐mailadressen: 24/02/2014.
□ Enkele SPOC’s verzameld voor bepaalde wijken.
7. Status teamlogo
□ To do Lies: gimmick voorstellen lanceren.
8. Website
□ Nog aanpassingen gebeurd.
□ Meer dan 150 hits .
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9. Feedback voorzittersvergadering 3 februari 2014
□ Chantal licht iedereen in en verslagen hiervan worden doorgestuurd naar alle bestuursleden.
10. Verkiezingen 25 mei 2014
□ To do Chantal: stuurt mail naar hele wijk om te vragen of er vrijwilligers zijn.
11. Peking Wok
□ To do Chantal: stuurt verslag van vergadering naar schepencollege.
12. BIN
□ Organiseren op dezelfde avond algemene vergadering – zie verder.
□ To do Chantal: stuurt mailing door – Steven is mogelijks kandidaat voor BIN‐coördinator rol.
13. Kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg
□ Wachten met protest.
14. Sluipverkeer Groenenhoek
□ Bart Lambrechts zal uitgenodigd worden om verder te bespreken.
15. Algemene Vergadering
□ Datum: 18/03/2014 – start: 20u00 in schooltje Buerstede
□ Agenda:
 1/ voorstelling nieuwe bestuursleden & goedkeuring vragen nieuw bestuur
 2/ jaarrapport voorstellen door penningsmeester
 3/ verwachtingen van wijkraad door wijk
 4/ voorstelling BIN
□ Lies stelt zich kandidaat om rol van secretaris op te nemen.
□ Steven laat weten tegen einde week of hij rol van penningmeester zou opnemen.
16. Teamevent
□ Datum: 29/03/2014 ‐ Locatie: bij Steven & Lies?
□ Datum: 21/02/2014 ‐ 14/03/2014 ‐ 21/3/03/2014 ‐ 28/3/03/2014 – Locatie: bij Chantal & Gunther
□ Gin tasting / cooking door kok (Noteling? Julien?)
□ Deelnemers: 8p. – voor 5 bestuursleden contributie door wijkraad – totaal kost 150 euro (zonder
gin tasting – 250 euro max. incl gin tasting).
17. Rondvraag
□ Geen specifieke vragen.
18. Volgende vergadering 25/03/2014 bij 20u30 bij Lies & Steven.
19. Vergadering alvast gepland voor volgende jaar:
□

donderdag 15/01/2015

□

dinsdag 10/02/2015
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