Verslag (24 februari 2015) werkgroep
Soepfestival 2015
Aanwezig: Jon Igartua y Porres, Daniela Martin, Jeroen Matthijs, Jan Piqueur, Frans Ramael
Verontschuldigd: Denise Van Cauwenbergh
1. Opfrissing Soepfestival 2013
• 765 personen anwezig, 470 stemmen uitgebracht, 600 liter soep aangemaakt door 20
standhoudende verenigingen
• geen debriefing gehouden
2. Weetje
• Frans meldt dat op 15 maart 2015 een charter in het kader van de levensbeschouwelijke
beleving zou worden ondertekend. Tegen die datum misschien al enig promomateriaal
klaarmaken.
• Week van de smaak: 13 – 23 november 2015
3. To do list
• Jeroen Matthijs:
o Oproep richten naar leden Sportraad en Lieve O.
o Tellen aantal resterende soepmokken
o Bestellen bijkomende soepmokken met hetzelfde logo en in hetzelfde formaat
o Jurylid uit OLV Instituut contacteren
o Mikstorant contacteren voor kookworkshop
o Vlaamse Gemeenschap contacteren voor subsidies
• Jan Piqueur:
o Provincie contacteren in verband met prijzenmanden
• Jon Igartua y Porres:
o Website cultuurraad up-to-date houden
o Juryleden contacteren en betrekken bij het opzet. Prijzen losweken. UItleg verschaffen over
de dagindeling en hun prestatie. Er wordt geen vergoeding voorzien. Zij mogen wel een prijs
wegschenken. ROI = ruime publicitaire omkadering. Het gaat om de restaurants Karakter en
’t Onbekende uit Vilvoorde
o Taak van de jury: alle soepen beoordelen, top 3 samenstellen en hun keuze argumenteren
4. Structuur
• Opstelling tenten: idem als vorige keer, maar onthaaltent met zicht op binnenplein. Ook twee
kanten openhouden.
• Afwastent: warm water voorzien.
• WC voorzien
• Goede stoelen voor de medewerkers.
• Volgens het aantal inschrijvigen indien mogelijk zowel een buiten- als een binnenring voorzien
5. Randanimatie
• Jeroen: Pizzadeegbakker opnieuw contacteren
• Jan contacteert Spaanse groepen voor muzikale omkadering, Jeroen probeert
overige groepjes uit te nodigen voor een gesprek in het kader van diversiteit.
• Indien nergens interesse, Peper & Zout (Houtem) en/of Lady Angelina
opsnorren
6. Werving
• Toelichtingen geven tijdens eerstkomende Cultuurraad met verklaring reglement enz.
• Aanwezig zijn op de avondshopping (laatste vrijdag van juni 2015) met een standje
• Eventueel nog eens herhalen op de wekelijkse zaterdagmarkt net voor het Soepfestival
De vergadering wordt geheven.
Volgende werkvergadering: dinsdag 12 mei 2015 om 14u00 – Administratief Centrum Mattenkot

