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Verslag vergadering 16 december 2011
Aanwezige bestuurders:
Nico Callens (verslag), Johan De Meulder, Geert Kerkhove, Kurt Maeckelbergh, Erik Pauwels, Jimmy
Roelstraete, Christophe Verrue.
Kastoestand
Erik Pauwels had geen tijd om een actuele kastoestand op te maken waardoor dit keer geen kastoestand kon
worden voorgelegd.
Evaluatie Sinterklaasfeest
• Dit jaar was er een grote groep deelnemende kinderen. Daardoor duurde het lang voordat alle kinderen
bij de Sint konden langskomen. Er wordt voorgesteld om volgend jaar, bij een minstens zelfde aantal
deelnemende kinderen, te werken met twee groepen kinderen waarbij beide groepen op een verschillend
tijdstip bij de Sint worden verwacht. Terwijl de ene groep bij de Sint is, kan de andere groep worden
geanimeerd.
• Er wordt voorgesteld om de Sint een microfoon ter beschikking te stellen zodat de toehoorders horen
wat de Sint, de kinderen, te vertellen heeft. Een dergelijke microfoon zou kunnen worden geleend van het
Kortrijkse stadsbestuur.
• De fotografen vragen om tussen het podium en de voorste rij kinderen meer ruimte te voorzien, zodat
mooiere foto’s zouden kunnen worden genomen. In de voorbije opstelling was het zeer moeilijk om
mooie foto’s, zonder storende personen op de voorgrond, te nemen.
• Dit jaar waren er te weinig Klaaskoeken: er zouden evenveel koeken als vorig jaar zijn geweest maar de
koeken waren wel kleiner dan vorig jaar. De klaaskoeken werden gesponsord door Taxi Claude maar er
werd beslist om in de toekomst voor de aanschaf van deze koeken geen beroep meer te doen op deze
sponsor, maar de koeken door het bestuur van de vriendenkring zelf aan te kopen. De bestuursleden
worden uitgenodigd om volgend jaar enkele proefkoeken met daarbij horende prijsofferte mee te
brengen.
• Dit jaar zaten de pick-nicken los bij de onverpakte marsepein. Daardoor waren ze wat vochtig en minder
knapperend te worden. Volgend jaar dienen de pick-nicken afzonderlijk worden verpakt.

• Als uitsmijter: een kind vroeg zich achteraf luidop af of alle Sinterklazen een jeansbroek dragen.
Nieuwjaarsreceptie
• Praktisch:
De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op dezelfde locatie als vorig jaar: Tea Room / Café “Hoge Brug”,
Overleiestraat 23 te 8530 Harelbeke en vangt aan om 18.30 uur. Een einduur is niet vastgesteld. Eigenaar
van “De Hoge Brug” is Martin Dewyn, hij is tevens sponsor. De broodjes worden geleverd door Patrick
(Pupe) Geldhof; GSM: 0479/862514). Elk aanwezig lid heeft recht op twee gratis drankbonnetjes. Deze
bonnetjes worden bedeeld aan de ingang. Jimmy Roelstraete zorgt voor een lijst met alle personeelsleden
en Christophe zorgt voor de beurtrol (per uur twee vrijwilligers).
• Broodjes:
Er worden 300 broodjes à € 0,80 per stuk besteld. Dat zijn evenveel broodjes als vorig jaar al waren er
vorig jaar niet zo heel veel deelnemers, maar waren er heel wat broodjes over. Een goede schatting van
het aantal benodigde broodjes is niet eenvoudig omdat deelnemen aan de Nieuwjaarsreceptie gratis is en
er niet (vooraf) dient te worden ingeschreven of aangemeld.
• Communicatie en promotie
Anthony staat in voor het ontwerp van de affiche. Nico Callens vraagt om een jpg-versie van deze affiche
zodat deze affiche kan worden opgenomen in de nieuwe website1. Verder zorgt Nico voor de aanmaak
van een evenementaankondiging op de Facebook-pagina van de vriendenkring2 .
Sponsoring
• Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen algemene sponsors, die gespreid over het werkjaar een
belangrijke financiële bijdrage leveren, en gelegenheidssponsors die specifieke activiteiten van de
vereniging sponsoren. Voor zover betrokkenen dat zelf willen wordt voortaan op de affiches van deze
activiteiten een publiciteit van deze sponsors opgenomen. Ook de website leent zich uitstekend voor het
plaatsen van dergelijke publiciteit (banners).
• Bjorn Samaey en Martin Dewyn worden als algemene sponsors vermeld op de keerzijde van de
lidkaarten. Terzijde kan worden aangestipt dat ook de url van de website op de lidkaarten zal worden
vermeld. Voor zover betrokkenen dat wensen is er ook voor deze sponsors ruimte beschikbaar op de
website.
• Johan De Meulder coördineert de sponsoring en werkt daarvoor tegen volgende vergadering een lijst uit.
Website
• Nico Callens heeft een nieuwe website ontwikkeld. Een ontwerpversie staat ondertussen online3. Tegen
Nieuwjaar komt de website officieel online en zal ze te raadplegen zijn op via de domeinnaam4. De
ontwerpversie wordt positief onthaald.
•

1

Nico vraagt met aandrang om tegen Nieuwjaar eens alle teksten op de nieuwe website te overlopen en
hem de opmerkingen daarop over temaken. Weliswaar werden een aantal teksten gerecupereerd van de
vroegere site (die ook na Nieuwjaar beschikbaar blijft)5 maar een zijn ook een aantal totaal nieuwe
teksten waarvan het nodig is dat ze op hun juistheid worden geverifieerd. In het bijzonder wordt de
aandacht gevraagd voor de tekst van de nieuwe openingspagina (cfr. voetnoot 3) en voor de tekst over
de bestuursbladzijde6.
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•

Er wordt gevraagd om bij links naar externe webpagina’s te zorgen dat deze in een nieuw
venster/tabblad worden geopend zodat steeds vlot naar de website van de vriendenkring kan worden
teruggekeerd.

•

Er wordt gevraagd om ook een gastenboek te voorzien.

Pensioneringen
• De pensioneringsfeesten vinden (nog) steeds plaats op de eerste vrijdag van iedere maand. Desgevallend
worden de feesten van verschillende gepensioneerden op dezelfde dag georganiseerd.
•

Zonder verder tegenbericht wordt op vrijdag 2 maart de pensionering gevierd van Romain Lalleman. De
pensionering van Etienne Deschrijver zou mogelijks op 1 mei plaatsvinden.

•

Jimmy Roelstraete maakt een tabel, waarop alle eerste vrijdagen van de maand vooraf zijn ingevuld en
waarop dan later de namen van de toekomstige gepensioneerden kunnen worden aangevuld.

Varia
• De personeelsleden die met Kerstmis moeten werken, krijgen als attentie een zakje met truffels
aangeboden.
•

Voor de uitstap met de bestuursleden wordt gedacht aan een uitstap naar Roeselare waarbij in de
voormiddag een bezoek aan de Rodenbach-brouwerij zou kunnen worden gebracht terwijl in de
namiddag het wielermuseum wordt bezocht. Johan De Mulder neemt contact op met de Rodenbachbrouwerij terwijl Kurt Maeckelbergh contact opneemt met het wielermuseum. Nico Callens lijkt uit
waar in het centrum van Roeselare een goedkope dagschotel kan worden genuttigd. Datum nog te
bepalen.

•

Volgende vergadering op vrijdag 17 februari 2012 om 15.00 uur. 15.00 uur wordt door de aanwezigen
als een geschikt startuur bevonden.

Nico

