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Roel Anciaux <roelanciaux@gmail.com>

vraag GR September 2017
1 bericht
roelanciaux@gmail.com <roelanciaux@gmail.com>
Aan: Ellen De Clerck <Ellen.DeClerck@meise.be>

13 september 2017 om 23:48

Geachte Secretaris,
Beste Ellen,

Gelieve de volgende vraag op de GR van September te zetten:

1: Sponsoring Gemeente Meise – Brussels Stephex Masters

De voorbije weken vond van 30.08 tot 3.09 in Wolvertem de internationale Jumping “Brussels Stephex
Masters” plaats.

Deze jumping is zonder enige twijfel een gereputeerd event met een bovenlokale uitstraling.

De Gemeente Meise geeft op deze Jumping een “prijs van de Gemeente Meise” weg.

De Gemeente Meise huurt op deze jumping eveneens een loge/box.

Vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen:

Openbare vergadering:

• Wat is het totale budget dat door de Gemeente Meise werd besteed aan de gegeven “prijs van
de gemeente Meise” en hoeveel werd er in totaal (incl. de geconsumeerde drank en eten)
betaald voor de loge/box?
• Wat is het totale budget dat door de Gemeente Meise werd besteed tijdens/aan dit evenement;
• Met welk doel sponsort de Gemeente Meise deze jumping door middel van voormelde prijs en
de huur van voormelde box/loge?
• Hoeveel gasten werden er door de Gemeente Meise in totaal uitgenodigd in de loge/box die
door de gemeente Meise werd afgehuurd?
• Op basis van welke criteria worden de gasten geselecteerd die uitgenodigd worden om plaats te
nemen in de gehuurde loge/box?

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9c519c4f42&jsver=tRBxhP52Z_M.nl.&v... 21/01/2018

Gmail - vraag GR September 2017

Page 2 of 2

Gesloten vergadering:

• Gelieve al de namen te geven van de gasten én hun functie/hoedanigheid die door de
gemeente Meise werden uitgenodigd om plaats te nemen in de door de gemeente Meise
gehuurde loge/box (gelieve de gastenlijst in te delen per dag) + gelieve eveneens te melden
welke leden van het College van Burgemeester en Schepen op welke dag aanwezig waren en
welke leden van de Gemeenteraad op welke dag aanwezig waren;

Met vriendelijke groeten,

Roel Anciaux

OPGELET – NIEUW EMAILADRES:
roel.anciaux@gmail.com
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