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Voorbeeldverslag vergadering UNIZO bestuur 
(alle namen werden verwijderd) 

Datum: 15/01/2019 
Locatie: … 
Aanwezig: … 
Verontschuldigd: … 
 
1. Verwelkoming, verwelkoming nieuw lid, hoe gaat het met jouw zaak? 

• Welkom aan …, zaakvoerder van ...  

• … heeft haar zaak overgelaten aan …  

• … en … hebben hun zaak overgelaten aan … maar blijven op post. 

• … liet zijn zaak over aan … en blijft zelfstandig in bijberoep. 

• Proficiat aan … en … met de geboorte van …! 

• 1 geïnteresseerde om naar de vergaderingen van Unizo te komen, nl …. Zal volgende 
bestuursvergadering in agenda opgenomen worden. 

• … zal niet langer deel uitmaken van het bestuur maar blijft bereid om te helpen indien 
nodig. Bedankt aan … voor de inzet! 

 
2. Goedkeuring vorig verslag 

 
3. Afhandeling kerstmarkt 

Opbrengsten liggen wellicht in dezelfde lijn als vorig jaar (en waarschijnlijk zelfs wat beter). 
Laatste facturen zijn aan het binnenkomen. 
Dankzij de opbrengst zal een publiciteit op het busje van … gezet worden. 
 

4. Jaarprogramma: 
a. Nieuwjaarsreceptie (31.01.2019): 

Thema Las Vegas. 2 speeltafels en muziek. American fingerfood. 
Vragen aan … om extra publiciteit op Facebook te plaatsen. 
… zal nog een nieuwsbrief versturen (extra publiciteit nieuwjaarsreceptie + extra overleg met 
stadsbestuur). 
 

b. Samenskomst Stadsbestuur (12.02.2019):  
Uitnodiging werd verstuurd. Aan de leden van het bestuur ook de vraag om in te schrijven. 
Burgemeester en 2 schepenen zijn reeds ingeschreven. Voorzitter neemt info bij Stadsbestuur 
wie nog komt. 
NOTA: Artikel uit het Nieuwsblad ivm de leegstand in centrum. Een antwoord vanuit het 
UNIZO bestuur werd geformuleerd en bezorgd worden aan de volleidge gemeenteraad (niet in 
de pers) – Zie bijlage. 
PS: er is op vandaag nog steeds geen beleidsnota … 
 

c. Concert (09.04.2019): 
De vastgelegde groep heeft een forse prijsstijging doorgevoerd en bijgevolg is er een 
vervanging gevonden die hetzelfde zal opvoeren voor dezelfde prijs. 
 

d. Weekend van de Klant (5 & 6 oktober 2019): 
Werkgroep:  
Eerst nationale initiatieven eens bevragen (eventueel pilootgemeente maar dit zou pas in 
augustus geweten zijn). 
Voorstel van bestuurder om een enquête te doen onder de leden met enkele voorstellen op. 
De respons erop zal veel bepalen over de mogelijke uitvoeren ervan. Geen reacties => geen 
energie in steken. Wel antwoorden => actie ondernemen in functie van het 
voorkeursantwoord. 
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WvdK is een nationaal gegeven dat alom bekend is dus het zou jammer zijn om onze kar hier 
niet aan te hangen.  
Belangrijk is dat de visibiliteit zeer groot moet zijn! 
 

e. Comedy Night (Dag van de ondernemer – 3de donderdag van november 2019?): 
Werkgroep: 
 

5. Update UNIZO … (fusie door stopzetten UNIZO …) 
UNIZO heeft automatisch alle leden van … bij … gevoegd (en deel van hun bijdrage komt dus 
ook bij ons terecht). De leden van … worden dus naar alle evenementen uitgenodigd. 
Vertegenwoordiging vanuit … komt er echter nog niet. 
 

6. Vertegenwoordiging UNIZO-leden in: 

• Gecoro: nog te vroeg, normaalgezien komt hier nog een officieel schrijven voor met de vraag 
wie we willen vertegenwoordigen. … informeert voor alle zekerheid nog eens bij …. 

• Gemeentelijke koopactie: UNIZO voorzitter heeft vraag gericht wie UNIZO zal 
vertegenwoordigen. UNIZO-bestuurder denkt er eens over na. Andere bestuurder blijft 
boekhouding verzorgen. Dit is dan toch een vertegenwoordiging van UNIZO voorlopig tot 
iemand zich aanmeldt om de werkgroep te vervoegen.  

• Milieuraad: … 

• Culturele raad: … 

• UNIZO Regioraad: … en … (… reserve) 
 

7. Jaarsponsoring 
Bestuurder kijkt voor jaarsponsoring van bedrijven.  
Het is aangewezen om een sponsordossier op te stellen zodat hiermee naar potentiële sponsors 
gegaan kan worden. 
 

8. Financiën ☺ 
 

9. Ledenwerving 

• Overlopen ledenlijst 

• Overlopen niet hernieuwers 

• Overlopen starters & nieuwe leden 

• Doorspelen leads aan provincie 
 

10.Varia  
7 februari provinciale nieuwjaarsreceptie. Vanuit ons bestuur zijn 2 bestuurders aanwezig. 
 

11.Volgende vergaderingen 
05.02.2019 
12.02.2019 – samenkomst met stadsbestuur 
12.03.2019 
02.04.2019 
14.05.2019 
11.06.2019 
09.07.2019 


