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Vergadering AT
AGENDA
Terhaagse feesten + gazet
Weekend AT
Snoeien in de kleiputten
Aanwezigen :

Jan, Bart VK, Bart V., Eveline, Rosie, Els, Arnout, Diane

Verontschuldigd: Nancy, Bruno, Koen,
Terhaagse Feesten
- Sponsors: intussen heeft iedereen zijn sponsorpakket gekregen, graag afwerken tegen eind mei.
- Affiche: wordt door Arnout gemaakt, is intussen af, nu nog wachten op wie de hoofdsponsors zijn
- Spelletjesnamiddag: (dringend) Joeri organiseert een vergadering,
Chiro Jerubo wil ook helpen, Joeri contacteert hen ook nog eens extra
- Brouwer: Diane legt de bestelling vast en vraagt een lijst op van de speciale bieren
- Koelwagen: Diane heeft deze via Sam gereserveerd
- Tappers: Sam komt al zeker helpen
- Eetstandjes
o Diane contacteert Hamburgers, Zuid Amerika, Marokkaanse familie
o Rosie contacteert Oezbekistan (een hele dag was te lang, misschien wil ze wel een kortere
periode)
o Els contacteert de Filipijnse familie
De Warmste Straat
o Wordt dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door de Karl Marxstraat
o Opbrengst van een cavabar op de markt is voor de warmste week van Studio Brussel
o De cavabar wordt naast de tent van AT geplaatst
o At besteld de cava op zijn naam.
Gazet
Artikels binnen tegen eind mei
Verdeling:
1
Welkom
½
De Warmste straat
¾
½
Turnkring
½
Bekommernisnota
½
¼
Op zoek naar Pascal

Bart VK
Jan
Jan > Heidi
Els
Bart V.

Datum plannen voor weekend AT 2017

Het volgende AT-weekend gaat door tijdens het weekend van 14/15 oktober 2017
Snoeien in de kleiputten ?

Voorlopig niet nodig
Volgende vergadering: maandag 30 mei om 20h00 in de Sporthal, jan gaat voor 17h00 de sleutel halen
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Waarheen ?
2016
25 juni
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: Terhaagse Feesten
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