
Overleg Bestuur Vrijstaat Heuvelland 16 april 2021 

Aanwezig: Inge, Serge, Dries en Henk 

1. Verdeelpunt Liaison te Kemmel 

- We merken te weinig groei, komt dit enkel door Corona? 

- Zijn pakketten wel haalbaar? 

- Kan er voor een aantal weken besteld worden?  

- Moeten we terug een met Koen samen zitten. (Inge bekijkt dit.) 

- Is ons verdeelpunt een Liaison verdeelpunt of een lokale markt verdeelpunt?  

- Kunnen andere producenten van de streek daar ook leveren? 

- We gaan voor een offerte/actie, maar na contact met Koen.  

- Richtdatum vrijdagavond op de Nachtegaal op 30 april 

 

2. VZW Vrijstaat 

- Dries deed op zoek werk VSDC – lid worden 100 euro per jaar / opmaak VZW 400 

euro.  

- Moeten we dit nu doen, of wachten we de vorming af.  

 

3. Vorming coöperatief 

- Er zijn twee offertes binnen, met een groot prijsverschil. Inge stuurt offertes door 

naar Jonas Polin.  

- Tweede helft juni, in ’t Folk, een zaterdag namiddag 19 (bij voorkeur) of 26 juni 

(Henk) of een week avond van 1830 tot 2130.  

- Febecoop Peter Bosmans (Henk neemt contact) 

- Hoe promoten we dit, via Facebook, een maillink, mond aan mond… 

 

4. Fietsbieb 

- Beweging.net met de fietsbieb.  

- Fietsbieb op een vrijstaat september voorstellen.  

 

5. Dorpspunt 

- Er komt een vraag tot overleg vanuit Unizo, Henk neemt contact op.  

 

 

Overleg Vrijstaat - Liaison 30 april 2021 

Aanwezig: Koen, Marnique, Serge, Nora en Inge 

- Er wordt gekeken of het technisch haalbaar is om voor meerdere weken te 

bestellen. 

- Er wordt werkt gemaakt van een beknopte nieuwsbrief, dit zal de mensen ook 

doen herinneren om te bestellen. 

- Koen en Marnique vragen aan producenten om losse producten aan te bieden 

ipv pakketten. Dit zal niet gaan voor vis- en groentenpakket omdat de prijs vast is 

en het pakket wordt samengesteld volgens het aanbod. 



- Koen en Marnique staan ervoor open dat het afhaalpunt in Kemmel ook een 

afhaalpunt voor andere lokale producenten is, die niet door Liaison verdeeld 

worden. 

- Van zodra de maatregelen het toelaten zullen we tijdens het afhaalmoment in 

Kemmel een klein evenement organiseren om Liaison meer bekend te maken.  

- Aantal bestellingen in Kemmel blijft ongeveer gelijk, we zullen dit verder 

evalueren na de zomervakantie. 


