
ffi Maandap 4 december 2O17.

Aanwezig: Filip BAELE (ondervoorzitter), Etienne DE MUELENAERE (voorzitter), Els DE

TURCK (schepen), Rony DE WINTER, Antoine DE WITTE, Dominique KERCKHOF, Marc LEUS,

Mario LIMPENS [secretaris), Danny MEERSMAN, Dirk NOTEBAERT, Barbara REDANT, Carine
SCHAMP, Sabine VIIVERMAN fschatbewaarder).

Verontschuldigd: Claudine BAETSLEER, Hilde DE SUTTER, Ronny MEERPOEL [ambtenaar)

Afwezig: Jeroen DE COCK, Antoine DE TURCK, Filip VERMEULEN, Wouter VAN DE VIIVER.

l. Goedkeurins verslas voripe versaderins van 5 iuli 2OL7.
Voor wat betreft de theatervoorstelling'Wij Varkenland' door Lucas De Man bekijken Etienne
en Danny met Els VN om een datum vast te leggen in september, oktober 2018.
Verder wordt het verslag van de vergadering van 5 juli 2017 goedgekeurd.

2. Afrekening en evaluatie'Toeren bii de Boeren 2017'.
Er werden 370 kaarten verkocht. Het financieel resultaat is duidelijk negatief omwille van de
hogere kost voor de aperitief, de middagmalen en de sanitaire containers. Indien alle
ontvangen rekeningen kunnen betaald worden binnen het beschikbaar budget blijft een open
vraag.
In de rondvraag werden volgende opmerkingen gegeven:

o Eén van de betere edities.
o Lovende commentaren over de bedrijven; de locaties met paarden en geiten werden

bijzonder gesmaakt.
. Goede commentaar over traiteur en de formule met de appel.
o Toch nog veel ongeduldige deelnemers, zeker bij het afsluiten.
o Het parcours vond men bijzonder'Nijdig' en grotendeels geschikt voor elektrische

fietsen.
. Startperiode aanduiden op de communicatie en kaarten ipv enkel het startuur;

bijvoorbeeld tussen 11u en 12u.

3. Onzet. nlannins'Toeren bii de Boeren - 23 sentember 2018'.
De datum werd bevestigd, maar werd verder niet behandeld.

+. Vooriaarsactiviteiten.
Er wordt voorgesteld om een gezamenlijke activiteit te organiseren met lokale landelijke
gilden. Op basis van positieve ervaringen rond'Cybersecurity'bij financiële en andere
transacties is het voorstel om een infoavond hierover te organiseren. Als inleider wordt de
naam van De heer Bert BLEUKX, hoofd Anti-Cybercrime Team KBC, geciteerd.
Als datum wordt vrijdag 2 maart 2018 geviseerd. Kostprijs € 500.
Alle leden van de landelijke gilden worden eveneens uitgenodigd.

5. Aandachtsounten uit andere adviesraden.
Niets te vermelden.
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6. Varia.
Zondag 10 december 2016 wordt in de bib een bedankingsmoment voor de vrijwilligers van
Oosterzele. Ieder bestuurslid wordt hierbij uitgenodigd.

Ro Meerpoel Etienne De Mûelenaere
voorzitterversl ggever
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