
Verslag  cel kleinhandel donderdag   18 juni  zaal Meilief 

Aanwezig : Dominique Maenhout, Hilde Verbrigghe, Kris Vandenberghe, Koen Degezelle, Lobe Van 
Marcke, Bart Simoens, , Steven Beyrens, Marc Kemp,  Lisbet Bogaert, Sandra Verbrugghe 
 
Verontschuldigd : Hannes Vanderstraeten, Rik Baert,  Hein Dekiere, Steven Vancouillie,  

Afwezig : Ludo Segaert, Dominique Billiet, Emiel Santy 

Achteraf verontschuldigd : Jan Dierickx-Visschers 

-   1 minuut stilte voor  oud-burgemeester Gerda Mylle 

-      Goedkeuring verslag vorige raad unaniem goedgekeurd  
 
- Izegembon :Klanten kopen ze soms niet omdat ze pas inwisselbaar zijn in 

september. Er zal een lijst bezorgd worden aan de handelaars ten laatste tegen 2 
juli. 

     Update van de cijfers : 9653 bonnen verkocht, 855 klanten 
 
-      Bespreken reglement huldigingsmoment : zelfde opmerking als in cel bedrijven. 

Waarom niet samen met Unizo? Er zal wel in overleg gegaan worden met Unizo 
om niet in mekaars vaarwater te zitten.  

     Ook hier wordt voorgesteld om elk lid van de cel 3 ondernemers te laten 
nomineren 

     Naam van het gala event  nog te bespreken. 
     Raadsleden zijn akkoord. 

 

-       Actie  te bespreken: horecabonnen aan de hand van krasloten. Is in Lichtervelde 
afgevoerd en vervangen door stempelkaarten omwille van de hoge kostprijs van 
de krasloten. 

     Izegem : Stempelkaart met verschillende symbolen ofwel gepersonaliseerde 
stempels. Bij een volle spaarkaart krijg je een Izegembon van 10€. Bijdrage van 
50€ per handelaar jaarlijks.  

      Een andere mogelijkheid is ook om tijdelijk een actie te doen met bijv. 3 
waardebonnen van 500€ te winnen . Dit zal meer stimuleren (cfr Unizo : dag van 
de klant) 

     Op 1 juli zitten we samen met Unizo ivm weekend/dag van de klant. Een 
samenwerking tussen stad en Unizo lijkt voor iedereen een opportuniteit. Samen 
aan één zeil trekken en de krachten bundelen. 

     Wel opentrekken naar alle handelaars en ook buiten Izegem 
     Combinatie van de beide lijkt de voorkeur weg te dragen : cadeaubonnen van 

10,20 en 50€ zonder extra’s met daaraan gekoppeld 2 of 3 spaaracties met 
spaarkaarten (bijv. met eindejaar) waar er enkele bonnen van 500€ te winnen 
zijn, uiteraard ook weer te spenderen in Izegem bij de lokale handelaars en 
horeca. Er kan een budget voorzien worden door stad met een plafond erop en er 
mag zeker ook een bijdrage van de handelaars gevraagd worden, bijv. 50€ per 
jaar. Maakt de instapdrempel heel laag. 

        Izegembon promoten als cadeaubon voor bedrijven: maar fiscaal aftrekbaar??? Er 
moeten hiervoor zeker facturen kunnen uitgeschreven worden. 

     Bijdrage van stad Izegem aan de cadeaubon kan bijv. zijn de administratieve 
verwerking, er hoeft geen extra percentage bovenop gegeven te worden. 

-      2 nieuwe handelaarsacties van de Provincie : Webinar klantenbinding 30/06 en 
Quickscan “Hoe gezond is uw onderneming”   https:// www.ikkooplokaal.be/quick-scan 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ikkooplokaal.be%2Fquick-scan&data=02%7C01%7Crebecca.verhaeghe%40ocwest.be%7Cb74a41c0a7d04706524d08d80c530d2a%7C6f7d86d4314444d3bd1ab5ce4a9c1c2b%7C0%7C0%7C637272898132911878&sdata=l%2FbQO9xQmnmM9mPi28X9efsbGu3S0lcPMIrmnj9W%2BNE%3D&reserved=0#_blank


-      “Internet, ook uw zaak” : subsidies toegekend voor infosessies in het najaar (oktober en 
november) 

-     Najaar : infosessie met aansluitend netwerkmoment specifiek voor kleinhandelaars : 
onderwerpen? Voorstellen zijn welkom. 

       Spreker aangevuld met plaatselijke ondernemer.  Caroline Biss  (Bart Saelen) . Hoe krijg je de 
klanten  terug in je zaak  via de onlinetools. 

-    Handels- en bedrijvenbeurs : zal verder moeten uitgewerkt worden in een werkgroep.  Maar :  
      Opgepast dat we niet in het vaarwater  van Puur Izegem zitten  
      Voorzitter  van de cel bedrijven, de heer Vansteeland, zal een datum vast zetten om de 

voorzitters en ondervoorzitters van de verschillende cellen hierover samen te roepen en 
verder te brainstormen en een werkgroep samen te stellen. 

-      Varia : leden die niet meer gaan komen (op eigen aangeven wegens tijdsgebrek) 
kunnen worden vervangen , nl Frederick Decock, Els D’Artois, Eline Coppens 

     Eventuele nieuwe kandidaten mogen voorgesteld worden mits inachtname van de 
regio’s  

-      Vastleggen datum volgende raad : dinsdag 15 september om 19u30 in zaal Meilief 
 


