
  
                            

STAD NIEUWPOORT    LOKAAL ECONOMISCHE  RAAD f.v. 

Verslag vergadering  9 december 2013 

Aanwezig : Carl Debruyne,  Maurice Bellefroid,  Maya Strobbe, ,  Noël Van Hee ,  Marcel Madou, secretaris 

 

Nieuwjaarsreceptie - contracten: 

 

De volgende contracten worden goedgekeurd : 

- voor muzikale omlijsting vanaf 20u30 : met duo Thomas Decock : uitkoopsom € 400 , betrokkene dient contact op te 

nemen met Ronny Beschuyt van de stad ( 058/22.49.70) voor verdere afspraken. 

- voor de hapjes ( bediening inbegrepen) : met de handelszaak Vinofilmia, Marktstraat 30 Nieuwpoort aan de 

eenheidsprijs van € 9/ voor zevenhapjes zoals voorgesteld in offerte.( Geraamd bedrag voor 150 personen € 1350 + € 

81  btw  

 

Nieuwjaarsreceptie - programma: 

 

19u15 : leden van de L.E.R (.en plaatsvervangers ?) aanwezig voor ontvangst van de genodigden.  

 

19u30   deuren open 

 

ong. 20u        welkomstwoord door de voorzitter van de L.E.R. 

              gevolgd door welkomstwoord door schepen G. Vanden Broucke, die tevens enige toelichting geeft   

              betreffende de herdenking van 100 jaar Groote oorlog  

 

ong. 20u30     muzikaal intermezzo , de genodigden worden verzocht ( voor zover nodig) om naar de receptiezaal te  

                      gaan op het( eerste verdiep 

 

De leden van de L.E.R. (afgevaardigden van de  handelsverenigingen)  dragen een badge voorzien van hun naam en 

vereniging. Deze badges wordt klaargemaakt door de gemeente. 

 

De eerste rij in de aulazaal wordt voorbehouden aan de leden van het  schepencollege, de gemeenteraadsleden en 

de leden van de L.E.R. , desgevallend met partner. 

 

De vergadering  is de mening toegedaan dat een gastspreker geen noodzaak  is , wel een lokale  bondige 
uiteenzetting  “ Nieuwpoort en de herdenking van de Groote oorlog “ , liefst met een goed gevulde documentatiemap. 
 
voorstel ( Marcel) Het is wellicht best deze map ter beschikking te leggen op het einde van de receptie, zo worden de 
handen vrij gehouden tijdens de receptie en wordt de map wellicht meegenomen door de gînterresserden. 
 
Nieuwjaarsreceptie - financies 

 

De leden van het schepencollege en raadsleden kunnen gratis deelnemen aan de receptie, de kosten daartomtrent 

wordt omgeslagen op de handelaarverenigingen naar rato hun aantal deelnemers. 

Andere genodigden die geen lid zijn van een handelaarvereniging dienen voorafgaandelijk een bijdrage te betalen van 

€ 15/persoon. 

 

De vzw Promovis Nieuwpoort heeft medegedeeld dat ze niet tussenkomt in de kosten van de receptie op basis van 

aantal deelnemende handelaars, de doelstelling van deze vzw is immers promotie te voeren voor de dagverse 

zeevisserijproducten aangevoerd vis de Nieuwpoortse vismijn. In het licht daarvan zal deze vzw wel garnaal ter 

beschikking stellen voor de receptie. 

 

 


