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Jean Gerrekens

From: Jean Gerrekens [jean.gerrekens@gmail.com]
Sent: 26 May 2011 22:48
To: 'Carla D'Aes'; 'Herman Beelen'; 'Herman Roskams'; 'Luc Vanheerentals'; 'Martine 

Vranken'; 'Natalja Žickaja'; 'Nathalie Fauvel'; 'Piet Verlinden'
Cc: 'Marc Breban (Inspinazie)'; 'Nathalie Van Renterghem (Inspinazie)'
Subject: Kort verslag van onze vergadering van 24/05/2011

Hallo, 

 

Vermits er niet zoveel te bespreken/beslissen was en de meeste dingen toch al in het verslag van 06/05 stonden 

(http://www.opvoedingstraat.be/Verslag_2011-05-06.pdf) stuur ik nu gewoon een kort verslag via mail. 

 

1. Animatie voor het straatfeest 

Uit het aanbod van de stad Leuven hebben we 2 acts geselecteerd: Café Noir en Clochard (in deze volgorde). 

Ik heb ondertussen al beide aangeschreven want de tijd is te kort om eerst het antwoord van de ene af te 

wachten. 

Hierbij stelde ik 2 vragen: 1) zijn ze vrij op 10/09 en 2) zijn ze bereid om gewoon op straat op te treden. 

Ik stuur de antwoorden naar Carla door zodra ik ze heb zodat zijde aanvraag kan indienen. 

 

2. Voorbereiding van de receptie voor de presentatie van de brochure 

• Marc en Nathalie in CC van deze mail, vermits het zich toch allemaal bij hen afspeelt… 

• Vraag aan stad om alles te voorzien voor de drank (incl. glazen en koelkasten) – tijdstip van levering 

duidelijk af te spreken opdat iemand aanwezig kan zijn. 

• Tafels en stoelen: zelfde “configuratie” als voor de nieuwjaarsreceptie. 

• Afspraak te maken om de uitnodigingen te “bussen” (wanneer beschikbaar – bezorgd door stad Leuven).

• Vraag ook voor wie kan om wat vroeger te komen (vanaf 17u) om de zaal een beetje voor te bereiden. 

• Verlichting: voorstel om wat kaarsen te plaatsen voor mooiere sfeer. Carla en Martine nemen deze actie 

voor hun rekening. 

 

Met Luc is afgesproken dat hij onze bijdrage voor het persbericht levert. Stad werkt dan af en verspreidt. 

 

Dat was het zowat. Bedankt aan allen voor de samenwerking en tot binnenkort. 

 

Groetjes, 

 

Jean 

 

 


