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VERGADERING DD. 20160413

Vergadering AT
AGENDA
Terhaagse feesten
Bekommernissennota
Aanwezigen : Arnout, Jan, Diane, Bruno, Bart VK, Nancy,
Verontschuldigd: Bart V. Els, Rosie, Sven, Eline
Terhaagse Feesten
Er werd een eerste maal door de actielijst gegaan, het volledige verslag staat in bijlage
Voornaamste / dringendste beslissingen zijn:
Sponsorlijst werd nagekeken en sponsor toegewezen, volledige lijst in bijlage
o Dokters mogen vanaf dit jaar ook met hun reklame in de gazet.
o We vragen aan Joeri of hij ook enkele sponsors wil contacteren
o Bart VK maakt de sponsorbrochure
Bart VK contacteert de pers, Jan stuurt een tekst door.
Arnout maakt de Affiche
Jan vraagt aan Chiro Jerubo of ze willen deelnemen aan de spelletjes carrousel
We gaan de toog dit jaar zelf proberen uit te baten, bij deze een warme oproep aan vele helpers.
Wie heeft hier, naast Sam, nog veel ervaring mee ,
Spelletjescarrousel: Willen Bart, Ann, Eline, Joeri, .. dit (opnieuw) organiseren ?
Diane plaatst bestelling bij de brouwer en vraagt de volledige lijst van te bestellen speciale bieren.
Diane vraagt aan Sam de koelwagen
Eetstandjes
o Diane contacteert Hamburgers, Zuid amerika, Marokkaanse familie
o Kan Rosie Oezbekistan conatecteren
o Kan Els de Filippijnse familie contacteren
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.
Subsidies Kermis: Naast de nieuwe subsidieregeling, die vorig jaar in voege ging, blijft de oude
regeling ook bestaan. Dat maken we toch op uit het feit dat alle verenigingen een brief hebben
gekregen waarin staat dat er ter gelegenheid van kermis een subsidiepot van 1250 € wordt verdeeld.
Bekommernissennota
De nota werd aangepast aan vorige bemerkingen en een derde maal doorgenomen.
Deze wijzigingen werden eveneens opgenomen.
Volledige nota vind je in bijlage.
Volgende vergadering: > woensdag 18/04 om 20h00 in de sporthal
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