Verslag vergadering DWR en Wereldtals van 17 februari 2016
Aanwezig: Paul Van de Vel, Jef Goedemé, Christiaan Mertens, Marietje Van Wolputte,
Liesbeth Leysen, Ingrid Marit, Tom Olyslaegers, Hilde Diels, Brigitte Hermans Jan Bertels, Ann
Gebruers
Verontschuldigd: Tom Reyniers, André Torfs, Sam Van Dyck, Sonia Bellens ,Denise Verhaert,
Wim Boelen, Jef Wils, Ann Vermeulen

DWR
1. besteding subsidie DWR 2015 : € 1.240,00
16/09/2015
14/10/2015
19/10/2015
23/11/2015
25/11/2015

Drank vergadering
Deelname deN babbelhoek en Dorpel aan CWxRM: 14 personen
Deelname Dorpel aan CWxRM: 4 personen
Deelname deN babbelhoek : 1 persoon
Drank vergadering

€ 33,15
€ 70
€ 20
€5
€ 13,20

totaal
Resterend bedrag

141,35
1.098,65

Wat doen we met het resterend bedrag ? We houden het als reserve voor Wereldtals. Als
we dat niet nodig hebben, storten we het ten voordele van 11.11.11 als Wereldtals gedaan is
2. facebookpagina DWR
niemand onderhoudt die pagina – mag weg ? Ann vraagt aan Sam of Liesbeth of ze
interesse hebben, anders gaat de pagina weg.
3. varia
- bedanking Evarist Verlinden
- bedanking Sara Ruys – Van Krunkelsven:
https://www.youtube.com/watch?v=ersjxmjkmnA&feature=youtu.be

Wereldtals
4. subsidies Noordwerking
- aanvragen Wereldtals: goedgekeurd
- aanvraag Kosh mondiale vorming: goedgekeurd
5. startmoment
- persbericht verspreid door communicatie en dienst IS naar plaatselijke pers
- aankondigen via digitale borden: ok

-

verloop startmoment
• Djembéfun om de aandacht te trekken (10-15 personen)
• speech door Paul en Jan
• Rapper Midget met lied
• door de Open Deur
• 3 Wereldtalsvlaggen en 1 regenboogvlag hijsen
• brochure en tekst lied ronddelen
• Rapper Midget met lied met tekst
• Djembéfun sluit af
• aanbieden van een drankje

6. slotmoment
• attentie : deur in 3D : kost 20 euro voor 1 deur / Jacky Billet wil houten
deuren maken en maakt een offerte op wanneer de deur van Erik op de Grote
Markt staat
• stukje fietsen van FT-fietstocht in Herentals samen met slotmoment : er
wordt beslist om FT fietstocht en Wereldtals uit elkaar te houden. Wel kan de
fietstocht als attentie meegeven worden aan de deelnemers

