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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Frans Wymeersch: schriftelijke vraag m.b.t. 
interpellatie Belselekermis 

lndiener(s) 
Frans Wymeersch (Vlaams Belang); 

Gericht aan 
Ine Somers: 

Bondige toelichting. 
Geachte Heer Directeur, 
Als antwoord op mijn interpellatie ivm Belselekermis, _volstond het de schepen om te verwijzen 
naar een evaluatievergadering, verder dit jaar. 
Inhoudelijk heeft ze niet geantwoord. , . 
Dat mijn inhoudelijke Opmerkingen voorwerp zouden zijn van een evaluatie was mijn vraag 
maar een ruimer antwoord ware meer op de plaats geweest. 
Wàar ze niet op geantwoord heeft was mijn opmerking en vraag naar het ontbreken van de door 
de convenant opgelegde documenten, nl. de afrekening van het evenement op zich 
De jaarrekening van VRB 
De balans van VRB 
Een solvabiliteitsverklaring, 
en dit voor de jaren 2018, 2019,2020 en 2021 
Mag ik U vragen of het mogelijk is dat U nagaat of deze voorhanden zijn? Ik heb wel 
gedeeltelijke documentatie gekregen maar niet de door de convenant verplchte. 

Geachte Heer Directeur, 
Dank voor Uw medewerking 

Frans Wymeersch 
Raadslid 
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Antwoord op'uw schriftetijke vraag m.b.t. interpellatie kermis Belsele

Geacht raads[id
Beste heer Wymeersch

Naar aanleiding van uw schriftetijke vraag met betrekking tot uw interpellatie over de kermis
van Belsete bezorgen wij u graag onderstaand antwoord: ' :

Op basis van artikel. 6 van de convenant over: het verstag dat bestaat uít een inhoudetijke
terugkoppeling naar de engagementen van artikel 1 en een gedetaitleerd ovezicht van de
fínanciëte verrichtingen die betrekking hebben op deze engagementen, bezorgen we u:
- het versLag'van de evatuatievergadering met de inhoudeLijke terugkoppel,ing;
- de financiël,e afrekenÍng van het evenementen in 2022, die verschitt van de balans van 2022,
die komt pas in juni 2O23 na de algemene vergadering van de vzw.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en sihepenen

in opdracht

k Itaer Lieven Dehandschutter
burgemeéster

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas
Tet. 03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www.s int-n iklaas.be
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atgemeen directeur



Sint-Niklaas Verslag vergadering

Evaluatieverslag kermis Belsele

contactpersoon: Marleen Van Bogoert, odministratief medewerker,037783488, marleen.vonbogoert@sint-nikloos.be

t- i .\ , J
'\l r_f! I

plÀats

0ntvangstzaat
datum
73-07-2022,09.00 uur

aanwezig

lne Somers, schepen, Lieven De Maertelaere en lvan Laheyne, VRB, Arnoud Knapen en Michel. De Grande Bel,sel,e

Sportief, FiLip Boschman, WiLtiam Van Mieghem en Marleen Van Bogaert, evenementen, Andy De WaeLe, politie
evenementen

verontschuldagd

Cafe De Nieuwe Zwaan en cafe Oude Zwaan

afrvezig

agenda

1: Event op Sint-Andreasplein - Vrije Radio Belsete

2. 0rganisatie'Belse[e Sportief
3. Verbeterpunten

opvotging

1. Event op Sint-Andreasplein - Vrije Radio Belsele

- binnen VRB werd het event gunstig geëvalueerd
- succesvoI weekend, met veet vo[k
- geen noemenswaardige accidenten: enkete kLachten over het geLuid (vergunning was
in orde en er werd.gemeten) en wildptassers op fuif
- ptein tijdel.ijk afgesloten op zondagmiddag (Limiet capaciteit) - snel en correct
gereageerd door VRB

- herbruikbare bekers (12.000) - MIWA- organisatie met de stad (te bekijken)

2. Organisatie Betsele Sportief
- opstelting foorwas in orde mede door afwezígheid van de rups, in 2023 zal deze

uitbater met een andere attractie komen die kleiner is;

- Parcours van de koersen
- grondgebied van Waasmunster moeilijkere samenwerking - last minute nog

' rijbaan met asfalt moeten vulten, plaatsing van de verkeersborden;
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- klacht ivm biddons die achtergelaten waren door renners; eventueet
controteren na koers - de afuatzone aan café Dekpriem goed gebruikt

- aandachtspunt bii optredens - vergunning muziekactiviteit in eaglebe aanvragen, bij
toetating zekèr voorwaarden natezen: 95dbA meten en registreren - gel,uidsmeter kan
bij de stad gevraagd worden.

3. Verbeterpunten

- rnobiLiteit anders aanpakken o.a. plaats voor de fietsenstalling, vroeger afsluiten
rijbaan Bel.sedorp tussen Kerkstraat en Motendreef, nu enkel op zondàg, ook op
zaterdag?
- parkeerverbod op het Sint-Andreasptein was vergund (kl.acht door café en raadsl.id
wegens te vroeg van kracht) - parkeerverbod op plein voor kerk tater ptaatsen (te
bekijken)
- nooduitgangen op het Sínt-Andreasplein kan beter (capaciteit pl,ein 2.500 p maar per
nooduitgang tett 1 cm/persoon vrije doorgang)
- nakijken wettelijk kader vooi professionele security (vooral voor fui| - enkel aan
toegang voorzien? - moftenteel met vrijwiil.igers
- overwegen tel.pl.aten te voorzien op het eventpLein.
- ledscherm of tekstkar voorzien om beter prefentief te communiceren naar het publ,iek
tod - aan monument of begin van het ptein kerk

ln maart 2023 wordt er nog een evaluatie gepland met de veiliqheidsdiensten. De
verbeterpunten komen zeker aan bod,

Door de aanwezige organisators werd de goede samenwerking met de stadsdiensten
geprezen.
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Vzrv vrije Rádio Belsele
Belsele kermls

UITGAVEN

Studio ( Tom Callebàut )

Attiesten { Philippe Draps}
VRB café artlestên
presentatsa qui2

. RéalcontaineisStudiQ

LED schermen

toog 2 tap ( IVC containerl
Geeno

I enten Ëiesta rent
stíoomgróep NENS power
licht + geluidsinstal 8SL

Huur.letons

Huur containêr jAntonis
+ huur plaszuilen (Anbonis)

Eurotap { taËinstatlatie}

aífiches / banners I drukwerk
Anton Design {compleet) '

boekjes {drukwerk Uprint}

, 
Sbftwàrê aankoop

Opmaak boekje {Marissa VC}

DBM rond brengcn boekjes
Walkies (walkies for rent)
E5c

KoeÍremork {coolbox}
Bestickering studio {Daniasy}
'caterinj; 

leden

BBQ afbraak

diuersê kosten { rekeningen}

reclamespots LDG

Van Eeivelde { aankoop drankeni
Wijnveld { aankoop wiin}
Sterke Oranken t
Colruyt { aankoop verbruik}
Verg + huur {parochíezaal}
verzekeringen IDW]
vergaderingen drinks

Tshirts eigen druk
Fotograaf{ Sven Oullaert) -
Miwa kost transport + verJies

Hqogtewerker { Huur)
Càtering artiesten

Cate'ring VIP {butcher}.
SAtsAM

Catering VRB afbraak
Ysmrp ( aankcop ijs )
Oiversen

ïoiletpapier -r handdoek(cleanko)
(osteo geschenken

Ava kantobrmateriaal
Boekhouder

Webhost.

europabank
kosten aan

2022

AFREKENING 2022 VRB

Dlv!rren

RECLAME

SUBSIDIE

Deals'dronken

lnbev

Coce colà
letimport

INKOMSTEN

DRANKEN INKOMSTEN

Stan4qpldrn food

voortren

1^.000,00

?5.325,00
2.500,00

500,00
2,250,00

1.03s,00

700,00

250,O0

2.97r,07

I.167,76
72.24A38

405,00

2.190,00

5000

13000

800

2100

800

2800

1500

400

15000

3000

s00

5310q

31700
zbooo

u4!2,2
x898,74

80u

400
200

2.017,56
1.153,21

1.500,0-0

2.680,59

1,500,00

199,50

150100

596,03

2.500,00

470,00

1.950.00
467,00

839,60
25A,O4

550,00

21.878,09

?.979,09

1.833,48

306,27

860,79
2.954,47 |

104,55

2.000,00

500,00
1.100.00

450,00
460,00

6,522,90

2.847,28 
.

893,20
150,00

500,00
' 63,67

276,98

152,45

645,00

59,98

300,00

650

1200

1000

900

700,00

3500

480
0

500

704
118.035,94 119430,94

r,395,0


