Verslag vergadering Milieuraad 9 augustus 2016
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Joris Bekaert, Marieke Leemans,Sandrina
Van Kerk, Bart Rogiers, Andre Van Overberge,Ines Verstraete, Sam De
Cuyper, Jolien , Andre Lombaerts, Coby Otter, en Françoise Beyens .

Verontschuldigd : Anjes Goris , Karel De Ridder, Willy Kempeneer,,
Raymond Longin.

We beperken deze vergadering tot de 2 komende activiteiten van de Milieuraad.

1. Zomercafé
Volgende verenigingen hebben toegezegd ( herbevestigd) om een activiteit / stand te houden op
30/08:
-

Voedselteam – met een workshop

-

CSA Symbiose

-

Natuurpunt – Cava drank

-

Landbouwraad – kruidenstand ( door de kinderen van Johan)

-

Dilleke bier

-

Hendrik – levert appelsap voor verkoop bar ( vorige vergadering)

-

Notenolie Schepdaal

Naast de bar zal de MAR beschikken over een tafel waaraan de verenigingen hun waar kunnen
aanbieden.
We vragen milieuvriendelijke materialen ( servietten, bordjes….) te gebruiken .
TO DO voor de verenigingen : tegen vrijdag 19/08 bezorgen de verenigingen een overzicht van
wat zij zullen aanbieden en aan welke prijs ( uitgedrukt in aantal jetons)
TO DO : voor Joris : aanmaken van prijslijsten
De kassa werkt met jetons :
-

10 jetons voor 15€

-

3 jetons voor 5€

De afrekening ( inruiling van de jetons) met de gemeente gebeurt op het einde van de avond.
De winst uit de verkoop van de producten blijft voor de respectievelijke verenigingen.
Joris Bekaert is de contactpersoon voor alle deelnemers voor de bemanning van de bar.

2. Dag van de Dilbekenaren
Wat weten we tot op heden?
-

thema : dit is Dilbeeks

-

De Westrand organiseert een plein “ Korte keten” in de voormiddag ( tot 14 uur) aan de
Westrand

-

in de namiddag is er een stand voorzien voor de MAR ( met de Wereldwinkel ) ( aan het
patattenveld)
thema voor de MAR : zwerfvuil

-

het voedselteam bemant een stand in de voormiddag

-

Mogelijkheid om het plaatsen van de BoomBar bij de stand van de MAR. Weliswaar op
kosten van de Milieuraad. Kost = 700€. Hiervoor is er een akkord van de aanwezige
leden.

-

Dirk trekt de activiteit rond de BoomBar:
o

Afstemmen van gebruik lokaal bier ( Dilleke)

o

Bemanning van de bar ( +/- 8 man nodig)

o

Organiseren van een infomoment voor de evenementenorganisaties rond de
voordelen van een Boombar.

6.Varia:
Samenwerking diverse Raden : Françoise bevraagt bij Karel wat er ondertussen aan aktie
ondernomen is vanuit de gemeente.

Volgende MAR-vergadering wordt nog bevestigd.

