
Verslag BPF Bottelare van 28 februari 2012 

 

Verontschuldigd: Annelien Colson, Jo Mortier en Peter Heinen 

 

Met: Luc David, Astrid D’heuvaert, Dieter De Vaere, Linda De Pourcq, Kristien Weyts, Patrick Pisman en Det 

De Schynkel 

 

Opvolging 

 

Kristien en Linda brengen verder de betaling van de factuur die we ontvingen van het jaar 2011 in orde. De 

gemeente zal die betalen maar daartoe moet de factuur aan de gemeente geadresseerd worden.  Linda neemt 

hiervoor contact met Erwin Hendrickx. Ze geeft voor de toekomst ook de gegevens door van Kristien en vraagt 

hoe we dit best regelen… 

 

Det registreerde het BPF op de verenigingengids van de gemeente, Luc voegt ons logo nog toe. 

 

Luc had contact met Peter Heinen, hij wil graag terug meewerken maar kan op 2 maart niet aanwezig zijn. 

 

Luc was op 16 februari op een vormingsactiviteit rond de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Waarschijnlijk 

is het nog niks voor ons om hierrond een debat te organiseren. In Munte zal dit in de loop van mei wel gebeuren 

en we kunnen alvast gaan luisteren. 

 

Open vergadering 2 maart 

 

Praktisch: 

Astrid en Linda doen de bar. 

Patrick maakt voor iedereen van de medewerkers een badge met logo. 

Annelien gaf zich op om het verslag te maken van de avond. 

Luc en Linda zetten in de namiddag de zaal klaar, Romain van de patro brengt alles voor de bar in orde. 

Dieter probeert om het filmpje dat Kristien vond,over te zetten op een stick of door te sturen naar Luc, dat 

kunnen we dan gebruiken als start. 

Det noteert aan het einde van de avond de namen en gegevens van nieuwe geïnteresseerden voor het BPF. 

Voor het wisselgeld is er geen nood aan koperkes, wel 10 cent, 20 cent en 50 cent. We gebruiken die avond de 

gangbare prijslijst van de patro. 

Andere afspraken zie vorig verslag. 

We verzamelen om 19u. in de patro. 

De burgemeester/schepenen worden verwacht tegen halfacht. 

 

We kregen verontschuldigingen voor deze bijeenkomst van Padre Renaat en Elie Saegeman (werkgroep 

Molenhoek) 

 

Inhoudelijk: 

We overlopen de presentatie die Luc maakte en passen hier en daar nog een kleinigheid aan. Zeker niet vergeten 

om Michiel D’haeze te vermelden als ontwerper van ons logo. 

Luc zal ook de mensen van het BPF even voorstellen. 

We zetten de burgemeester en schepenen dan toch samen vooraan. 

Patrick sorteert de vragen die binnenkomen op thema en bundelt die om zo aan Jo door te geven… 

Luc verzamelde de vragen die uit onze groep kwamen voor het geval…. 

Vragen die niet rond mobilitiet draaien, houden we voor op het einde van het vragenuurtje. 

Luc zal de inleiding doen en Jo neemt over van hem vanaf het vraag en antwoord uurtje en doet de afronding. 

Luc neemt nog eens contact met schepen Vrijens om het verloop van de avond voor te stellen en nog eens te 

vragen wie we kunnen verwachten. 

Voorlopig ziet het er naar uit dat schepen Jonckheere niet zal komen. We vinden dit zeer jammer en hopen op 

een waardige vervanger om het hoofdthema van onze avond, mobiliteit, toe te lichten.  

 

Hopelijk mogen we veel mensen verwelkomen….Tot vrijdag! 

 

Volgende bijeenkomst op 29 maart 2012 om 20u in de patro. 

 

Verslag: Det 


