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stedelijke adviesraad 
Marktplein 7 
8620 Nieuwpoort 
 
Beknopt Verslag  vergadering  13 mei  2015 : 

aanwezig  
stemgerechtigde leden  
- Yves  De Jonckheere, afgevaardigde Verenigd Nieuwipoort-bad 
- Luc Paeme, afgevaardigde Unizo Nieuwpoort 
niet stemgerechtigde leden 
- Marcel Madou,  
 
1.  "Nacht van de magie " - Unizo  
 

Unizo Nieuwpoort samen met Unizo KMO Contact organiseren op 12 november as „De Nacht van de 
Magie” in Ysara. Aanvang 20.30u 
Het programma van 2u30u, inclusief een pauze van 30 min, voorziet 4 Belgische topartiesten rond 
Illusionisme, Hypnose, magie en goochelen. 
Na het optreden rond 23.00U is er netwerkreceptie in de cafetaria van ongeveer 1u. ( Artiesten brengen 
nog tafel goochelen tijdens dit netwerk event.) 
Er worden tribune kaarten van 25 € en VIP arrangementen van 49€/PP verkocht. ( VIP= Tafels van 8 
personen tussen podium en tribune, met prachtige broodjesmand en 1/2 fles wijn pp) 
Er worden affiches en strooifolders aangemaakt. 
 
Vraag Unizo NP:  

 kunnen we op de affiche ook de samenwerking van de respectievelijke verenigingen vermelden?  
 Zijn de handelscomitee’s bereid een etalagewedstrijd te organiseren? Laureaten kunnen op het 

event gelauwerd worden ( bloemen door Unizo NP betaald). We kunnen ook de winnende 
etalages projecteren op groot scherm. Thema: Magie per uitbreiding naar Heksen, circus, Lord of 
the Rings, kaarten, triks, halogeen, optische illusies, Harry Potter, Toverbos, Trollen….  

 Is Horeca NP bereid een aperitief/menu … in het kader van het thema te lanceren in hun zaken?  
 Kunnen jullie affiches en strooifolders bij de leden leggen? 

Er is geen financieel risico voor de verenigingen ( wordt door de organiserende verenigingen gedragen) 
Op de strooifolders zouden we de etalagewedstrijd en Horeca special vermelden. 
 
Wij zouden graag de standpunten vernemen voor eind juni. Drukwerk moet klaar zijn 2 maand voor 
event. 
 

2. Overleg tussen gemeente en handelaarverenigingen  :  

De afgevaardigde van VNB dringt aan dat er in de toekomst overleg zou zijn tussen de gemeente  en 
hen bijv. voor het gemeentelijk initiatief tot  inrichten van de koopjesavonden. 
 

3. Voorstellen voor olgende vergadering :  

maandag 22 juni   
woensdag 24 juni  
donderdag 25 juni  
                                                                     M. Madou, verslaggever. 


