
Beste leden, 

Niet iedereen van onze leden was vorige donderdag 28 april op de clubvergadering aanwezig voor het 

maken van de nodige afspraken voor de opbouw, het salon zelf en afbraak. 

We zitten in de laatste rechte lijn en daarom vraag ik toch aan diegenen die niet aanwezig waren zich 

behulpzaam op te stellen tijdens de “salon”-periode. 

Welke timing wensen we in te voeren? 

Voorafgaand: 

Verzorgen van de adverteerdersprojectie: Marc 

Nakijken welk materiaal moet worden verhuisd: Ator, Marc 

Maken pijlen naar digiprojectie: Ator 

Info panelen aan Hoeve Lootens en School de regenboog: Ator, Robert 

Info blad aankopen foto’s door geïnteresseerden: Ulric 

Verdelen flyers: Ulric, Robert 

Afsluiten van toiletten: Martine (bordjes) 

Muziek tijdens salon: royalty free: Ator 

Catalogus : Ulric 

Bestuur: gans het salon aanwezig (uitz. Martine zondagVM niet) 

Donderdag 4 mei 

Allen: 

Drank tijdens opbouw: frisdranken 1€ / bieren 2€ 

Meebrengen materiaal voor plaatsing panelen Stad Gent (boor +bits) 

Meebrengen verlengsnoeren. 

Kleine trapladder 

Meebrengen projectiedoek : Robert 

Timing: 

6.00 vervoer materiaal : Ulric, Marc, Ator, Robert 

6.45 leveren materiaal in “De Zulle” 

8.00 Sonja aanwezig in “De Zulle” voor levering panelen Stad Gent en opname stock drank (samen met 

Martine) invullen dranklijst van De Zulle” 

VM: leveren van de  grote foto’s: Nadia Fotoshop 

9.00 – 10.00 opname lichtsituatie toneelspots in “De Zulle” , instellen van de belichting (Marc, Ator, 

Robert,…) 

10.00 – 12.00 opkuisen panelen Stad Gent : Martine, Christa, Sonja, Ann / plaatsen tafels café-deel : leden 



10.00 – 12.00 plaatsing panelen Gent : Ator, Marc, Eric, Freddy, Robert, Steven, Mario, Hendrik, Arthur, 

Wim, Patrick, Ulric 

10.00 – 12.00 plaatsing eigen panelen: Ator, Marc, Jan, Eric, Robert, Steven, Mario, Hendrik, Arthur, Wim, 

Ulric 

14.00 – …….  Vervolg opbouw panelen + verlichting (panelen Stad Gent en eigen grijze panelen): Ator, Marc, 

Eric, Freddy, Robert, Steven, Mario, Hendrik, Arthur, Wim, Patrick, Ulric 

14.00 – …….  Opbouw café ruimte (tafels + stoelen) + opbouw receptieruimte 

Pas vanaf 16.30 – ???  plaatsen eigen foto’s: leden ; plaatsen nummerplaatjes: Martine 

Omdat de opbouw het meest werk vraagt is jullie aanwezigheid op donderdag meer dan gewenst. Vele 

helpende handen maken het werk lichter!! 

Dus graag zoveel mogelijk leden aanwezig!! 

Vrijdag 29 april 

Nakijken hoe aansluiten nieuw vat bier: Ator en Marc 

Meebrengen audio aansluitkabels (verbinding laptop – cinch muuraansluiting): Ulric 

Timing: 

9.00 Plaatsen info panelen en pijlen: Ator (aan “De regenboog, Hoeve Lootens, inslag naar “De Zulle”) 

9.00 openen deur “De Zulle” : Ulric of Sonja 

9.00 – 10.00 opbouw projectie ruimte (Marc, Andre, Freddy, Arthur) 

9.00 – 12.00 resterende afwerking verlichting coördinatie: Ator, Freddy 

10.00 – 11.00 leerlingen De Regenboog kiezen hun foto (begeleiding Ulric, Robert) 

Vm: keuze Patrick De Keyser voor zijn prijs 

12.00 plaatsing naamplaatjes onder de foto’s door Martine opgelet: geen plaatsing van de laureaten!! Pas 

na de receptie! 

13.30 start fotosalon 

13.30 – 18.00u inkom: Rita en Patrick 

14.30 -20.00 start voorbereiding catering (Sonja, Martine, Carmen, Christine, Christa, Frida) 

20.20 start receptie 

Verantwoordelijke micro tijdens de speeches: Ator 

Nemen van foto’s tijdens de speeches: Jackie en Robert 

19.45 – 20.30 inkom: Ulric, Marc: Verwelkoming bezoekers en personaliteiten 

19.45 – 21.00 uitdelen catalogus en opname aantal bezoekers: Rita en Patrick 

20.15 speech voorzitter – opening salon  …….. : Ulric 

20.45 receptie: wijn: Andre en Willem  

Na de receptie: wegnemen stoelen en plaatsen partytafels: Robert, Steven, Jan 



Vanaf 22.00 - …. Kassa: Rita en Carmen/Sonja (verkoop bonnen) 

20.00 – einde : afwas/bestellen: Yoke, Georgette, Martine (na receptie) 

 Tapinstallatie: Mario (en vrouw),  

 Bestellen drank: Arthur, Eric, Ator, Wim, Steven, Leon 

 Afwas: Yoke, Georgette, Ann (na tombola) 

Tot 22.00  Rondgaan met bier: Renaat, Steven, Patrick, Luc 

Volgens aanbreng:  vanaf 20.45: Rondgaan met hapjes: Freddy, Rosette, Florent, Leon, Carmen, Christine, 

Christa ….. Algemene coördinatie: Sonja + Martine 

20.45 – 21.30 team tombola: Ann + Robert 

22.00 einde receptie 

Na 22.00 verkoop sandwiches (na einde van de officiële receptie): Hilde 

Afrekening kassa: Sonja 

Opm.: vrije keuze van drank is er pas na 22.00u. (signaal van de voorzitter!) 

Zaterdag 6 mei (namiddag) 

inkom kassa : Sonja + Stefanie (tot 16.30) / Ann(vanaf 16.30) 

Coördinatie toog: Martine  

Toog en bediening: Arthur, Wim, Ann, Christa, Ator, Andre, Marc, Leon 

Controle toiletten: Martine 

Afrekening kassa: Sonja 

Zondag 7 mei 

Inkom kassa: Sonja en Rita 

Coördinatie toog: Ator (tot 12.00u.) / Martine (vanaf 12.00u.) 

Toog en bediening: Patrick, Andre(NM), Robert, Arthur, Hendrik, Eric(NM), Marc, Leon, Patrick(NM), 

Freddy(tot 11.30u.) 

Afrekening kassa: Sonja 

18.00 opruimen zaal digiprojectie: Marc, Andre, leden 

Maandag 8 mei 

Inkom kassa Sonja en Rita 

Coördinatie toog: Martine 

Toog en bediening: Robert, Eric, Ann, Christa, Andre, Patrick, Ator, Leon, Arthur(NM), Wim, Steven 

Afrekening kassa: Sonja 

Pas vanaf 16.00 afbraak fotosalon: iedereen zeker 

aanwezig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Opkuis en controle “De Zulle”: Martine, Sonja, Freddy, Robert, Marc, Arthur, …. 

Rond 18.00u. verhuis materiaal naar Evergem”: Ulric, Marc, Ator, Arthur, Robert  

Algemene coördinatie salon: de voorzitter 

Beste leden, het salon kan maar slagen met inzet van iedereen. Tracht dus zoveel mogelijk aanwezig te zijn 

om onze bezoekers een goed gevoel en de nodige aandacht te geven. Ik reken daarom op jullie allen. Alvast 

merci voor jullie hulp! 

Ulric 

Voorzitter Fodifi-Wondelgem  

Opm.:  

 Beste ledenleden de timing is maar een leidraad en moet door iedereen flexibel worden toegepast! 

Ben je vrij op 4 mei tot en met 8 mei kom dan naar “De Zulle”! 

 Niet iedereen heb ik opgesteld doch ik hoop dat wanneer je aanwezig bent je zult bijspringen waar 

nodig. 

 Diegene die drank bestellen: let er wel op om de kurken van de wijnflessen en de kroontjes van de 

drankflesjes in de voorziene doos te werpen (dit voor een latere controle van het drankverbruik). 

Kinderen mogen hiermee NIET spelen!!! 

 Diegenen die op de lijst staan voor een taak moeten “flexibel” door andere leden worden 

vervangen wanneer er een bezoeker is voor dit lid van onze club. 

 Zaterdagavond is er de BBQ die wordt georganiseerd door Ator. Ator zal na de BBQ met Sonja het 

verbruik afrekenen. 


