
Verslag vergadering werkgroep korte keten markt 12/11/2020 

Aanwezig: Nora Dehaene, Inge De Vooght, Ulrike Knockaert, Lander Vandroeme, Koen Hardeman 
(Liaison), Stefaan Decrock (Gemeente Heuvelland) 

 

1. Opzetten afhaalpunt Liaison te Kemmel 
Het doel van de vergadering is om concreet werk te maken van een afhaalpunt voor de 
lokale producten die Liaison verkoopt. 
 

2. Locatie 
De plaats van het afhaalpunt wordt de box in de kerk te Kemmel. Dit wordt door de 
gemeente mogelijk gemaakt.  
 

3. Materiaal 
Het mogelijk maken van het afhaalpunt veronderstelt een aantal materialen, zoals tafels, 
bakfrigo’s, groetenbakken… Tijdens het overleg werd er een lijst opgemaakt die Stefaan 
Decrock brengt op het eerstvolgende schepencollege. Eind november is er duidelijkheid over 
het beschikbare en door de gemeente geleverd materiaal.  
 

4. Planning 
Er wordt gekozen om met het afhaalpunt in Kemmel van start te gaan op vrijdagavond 18 
december 2020. Het afhaalpunt is open van 16.00u tot en met 19.00u.  
 
Inge is bereid om elke week de pakketten bij Liaison op te halen en als eerste het afhaalpunt 
te bemannen.  
 

5. Personeel 

Als eerste man zou Inge het afhaalpunt bemannen. De volgende lijst van personen als 
reserve wordt opgemaakt:  
 1ste reserve: Serge Devriendt 
 2de reserve: Dries Wouters 
 3de reserve: Tinne De Smet 
 4de reserve: Nora Dehaene 
 5de reserve: Lander Vandroeme 
Op deze wijze kan de werking van het afhaalpunt verzekerd worden.  

 

6. Promotie 
- Een eerste vorm van promotie is een persbericht met eraan gekoppeld een persmoment 

en ontvangst van de pers met de opening van het afhaalpunt op 18 december. Henk 
maakt in overleg met Koen een persbericht. 

- Een tweede vorm van promotie is een film (Vrijstaat-feuilleton) dat op Facebook wordt 
gepost. In het filmpje wordt duidelijk vermeld dat het afhaalpunt gebeurt in 
samenwerking met Liaison en de Gemeente Heuvelland. Emma Dehaene werkt reeds aan 
dit filmpje.  

- Een derde vorm van promotie is een tekst in het Infoblad van de gemeente. Koen neemt 
dit op in overleg met Lander en Stefaan.  


