Verslag werkvergadering LG 51 van 25 juli 2017
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke , Christine
Verontschuldigd: Joyce,
2) Fototentoonstelling Art 1 in Beeld
i)

Datum: 1 – 15 december 2018 = enige datum nog vrij voor zaal in Brugge = gereserveerd
bij KISP  opvolging = Marc
ii) Locatie: Cultuur Hal Burg, Brugge = aangevraagd en in principe ok, maar moet nog door
schepencollege worden bevestigd. Zaal zou gratis zijn, maar is blijkbaar enkel voor
Brugse artiesten.  opvolging = Marc
iii) Spreker voor opening? Vragen voor Wies want wij zijn niet vies van Wies! Kathleen
contacteert Wies. Plus iemand die over de tentoonstelling en de fotografen zelf iets kan
vertellen. Marc contacteert de verantwoordelijke van de tentoonstelling.
iv) Verzekering: na te kijken: na te vragen of er een verzekering is bij de ‘eigenaar’ (= Marc)
van de foto’s, dan wel of we een eigen verzekering moeten afsluiten (= Kathleen).
v) Navragen wanneer we de foto’s ontvangen: de 1 ste of de dag ervoor? Indien pas 1/12,
dan moeilijk om de receptie ook nog ’s avonds te organiseren.  opvolging = Marc
vi) Tijdens de tentoonstelling zullen we ook de kaarsenverkoop hebben: weekend 30/111/12 en 7-8/12 of 7-8/12 en 14-15/12.
vii) Schrijfmarathon: niet op zelfde moment organiseren, beter week erna.
viii) Er is geen permanentie van stad Brugge. Dus we moeten wel zorgen voor eigen
permanentie. Openingsuren = 9 tot 18 tijdens de week en 10 tot 17 op zaterdag en
zondag.. Op tijd afspreken met groep St. Kruis (=: Kathleen) en vrijwilligerscentrale (=
Kelly).
ix) Vragen of er een standaardaffiche is die we kunnen aanpassen  Marc
x) Vragen of logo Brugge er op moet als we de zaal gratis krijgen  Marc
xi) Idee om debat te organiseren in dit kader. Op maandag 10/12 is beetje moeilijk, maar
het is dan echt wel 70 jaar universele verklaring van de rechten van de mens! Waar? Bv.
in café van Biekorf? Zoeken naar een journalist zoals Lieven Verstraete? Eva Brems?
Ook enkele ngo’s aanspreken om samen debat te doen: 11.11.11, Oxfam-wereldwinkel
en Vredeseilanden. En samenwerken met Vorming Plus. Kathleen bespreekt eerst met
Vorming Plus, in tweede instantie andere ngo’s aanspreken.
xii) Proberen scholen aan te trekken in combinatie met mensenrechtenwandeling. Ook
bekijken met Vorming Plus.
3) Etentje
a) Datum = 18 november.
b) Zaal is ok.
c) Prijs 25 euro.
d) Voorstel Chinees ter nagedachtenis aan Liu Xiaobo.
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vergadering bij Kathleen. Kathleen wil dan stoelendans doen voor alle functies.
Demand Dignity
schrijf ze vrijdag
etentje (fondsenwerving)
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