
  
                            

STAD NIEUWPOORT    LOKAAL ECONOMISCHE  RAAD f.v. 

Verslag vergadering  21 november 2013   

Aanwezig : Carl Debruyne,  Maurice Bellefroid,  Yves De Jonckheere , Frank Gunst, Romeo Rau, Maya Strobbe, Ann 

Sophie Van Hee,  Noël Van Hee , Geert Vanden Broucke, schepen economie en middenstand Marcel Madou, 

secretaris 

 

Financiele toestand  : 

 

op 21-11-13 : 728,66 € op rekening BE21 9793 2546 3903 

 

Nieuwjaarsreceptie : 

 

Gevraagd wordt aan het schepencollege om net zoals vorige jaren in samenwerking met de LER aan de plaatselijke 

handelaars en middenstanders ter gelegenheid van het  nieuwe jaar een receptie aan te bieden en dit op maandag 27 

januari 2014 in de stadshalle ( beide zalen)., onder de gebruikelijke voorwaarden (zoals nieuwjaarsreceptie 2013): 

 

 - muzikale omlijsting : kosten ten laste van de f.v. LER *. : Maya legt de nodige contacten en doet een voorstel. 

 

-  hapjes : kosten ten laste van de f.v.LER * : Ann Sophie spreekt daartoe de firma Vinofelia, Marktstraat 32 aan voor 

130 personen/ 6 hapjes / in de vork 8 à 10 € /persoon, incl. bedieningspersoneel 

 

- huur zalen en verbruik dranken : ten laste van de stad, via werkingsbudget adviesraad  lokaal economische raad. 

 

- bediening van de drankschenk-stand : door personeelslid van de gemeente 

 

-  gastspreker ; Schepen Vanden Broucke heeft daaromtrent contact met Petra Breyne van Unizo, voor een spreker 

die de economische spin-off schets van de evenementen i.v.m. herdenking Groote Oorlog , dit op plaatselijk vlak. Het 

lokale evenement " Waterfront 14 " van de sea scouts Nieuwpoort zal bondig voorgesteld worden. 

 

- drukken uitnodigingen : door de stadsdiensten 

 

- versturen uitnodigingen : door de stadsdiensten op kosten van stad. De verenigingen worden gevraagd tijdig hun 

ledenlijsten over te maken aan het secretariaat van de LER., Er wordt gevraagd dubbele te vermijden. 

 

- deelnemerslijst op te maken door de dienstalgemene zaken,  economie, landbouw en visserij. 

 

- gevraagd wordt aan de gemeente om een afzonderlijk e mail adres op te maken voor de LER 

 

- deelnemers niet leden van handelaarverenigingen dienen een bijdrage te betalen van € 15./persoon. 

Voorafgaandelijk te betalen door storting 

 

- deuren open om 19u30 - start om 20u. 

 

* deze kosten worden door de f.v. LER verhaald op de deelnemende handelsverenigingen naar rato van de  

verdeelsleutel zoals gehanteerd gedurende de vorige jaren. bv 2013vzw Noordvaart : 20, Unizo : 32 , Promovis 

Nieuwpoort : 38, Shoppinghandelaars : 44 , Unizo : 32 vzw Nieuwpoortweek (yachtclubs) : 22, Voka : 20, Horeca 22, 

Liberaal Verbond Zelfstandiigen 15,  Verenigd Nieuwpoort-bad : 28 

 

volgende vergadering f.v. LER : 9 december 2013 , nazicht uitnodigingen , ledenlijsten, bestelling hapjes, uitkoopsom 

muzikaal ensemble. verdere afspraken met oog op vlot verloop 

 

datum eerstvolgende zitting adviesraad LER  6 februari 2014 om 20u. 


