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Voorbereiding van het “winterstraatfeest” 

Opmerking: tijdens de vergadering waren we van een brunch concept uitgegaan. Omdat het zaaltje echter 
pas na 13u beschikbaar is (en ook de zondag daarop), zijn we via mail overeengekomen om het dan in de 
late namiddag te houden, en de wandeling ervoor i.p.v. erna. 

Algemeen 

❑ Datum: zondag 20 januari 2019 

❑ Uur: vanaf 16u tot 21u. 

❑ Plaats: zaal Inspinazie 

❑ Formule: iedereen brengt iets mee – via onze sponsoren in natura misschien enkele extraatjes: 
fruit, brood en beleg, koeken, glühwein… 

❑ De straat wordt niet afgesloten voor het verkeer. 

Activiteiten 

❑ Wandeling om 14u langs de Martelarenlaan (afhankelijk van het weer) – Herman werkt verder uit. 

❑ Gezelschapsspelen – Nele coördineert (zorgen voor voldoende variëteit, geen dubbelen…) 
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❑ Stijn zoekt uit of we subsidies van de stad kunnen krijgen en op welke manier we hiervoor de 
organisatie moeten aanpassen. 

Leuvense buurten in beeld 

Het project is geïnspireerd van de film “Visages Villages” van JR en Agnes Varda (trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=SdJDl-hcUZ8). 

Basisidee: foto's worden door de Leuvenaars zelf tot stand gebracht rond een thema. De buurtwerkingen, 
met elk hun eigen identiteit, worden aangesproken. De resulterende foto(s) worden dan geprint en op 
grote oppervlaktes (gevels, poorten) geplakt. 

Idee is om iets uit te werken dat representatief is voor de wijk en het idee van samenhorigheid, 
leefbaarheid uitdraagt. Dus aandacht voor veiligheid en leefbaarheid (verkeer…) maar op een positieve 
manier. 

Zie brief van de stad op de website. 

Jean en Natalja nemen initiatief om dit verder uit te werken. 

Varia 

Idee om nog eens iets te organiseren buiten het straatfeest, bv. kaas en wijn avond, huiskamerconcert… 

Financiële ondersteuning / sponsoring 

We hebben nog wat sponsoren die ons in natura ondersteunen maar er zijn geen geldschieters meer 
behalve T&O Bikes. 

Stijn onderzoekt de mogelijkheden en de voorwaarden om meer financiële steun van de stad Leuven te 
krijgen. 

Luc heeft oor eerder laten weten nog eens op zoek te gaan naar sponsoren. 

Daarnaast zijn enkele voorstellen op tafel gelegd om wat inkomsten te genereren: 

❑ Deelnemen aan “opruimactie” op 22/23 maart: vanaf een zekere participatiegraad ontvangt de 
deelnemende vereniging tot 250€ aan subsidie. Stijn bekijkt ook deze optie. 

❑ Organiseren van wijnproeverij, waarbij een deel van de omzet het comité toekomt. 

Actiepunten 

Actie Voor Tegen 

Flyer/affiche Herman 07/01/2019 

Subsidies bestuderen Stijn z.s.m. 

Extra sponsoring Luc / 

Sponsoring in natura Carrefour Els 20/01/2019 

Sponsoring in natura Méditerranée Nathalie 20/01/2019 

Coördinatie gezelschapsspelen Nele 20/01/2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdJDl-hcUZ8
https://www.opvoedingstraat.be/_info/Leuvense%20buurten%20in%20beeld.pdf

