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Vergadering AT
AGENDA
Evaluatie Traag aan’t spit
Oetingen
Magzijntje
Rupelkleipad
Bekommernissennota
Terhaagse feesten
Geef je buurt een groene beurt.
Aanwezigen : Jan, Els, Rosie, Diane, Koen, Arnout, Joeri, Bart VK, Patrick
Verontschuldigd: Nancy, Hedwig, Wim, Bruno, Bart V.
Traag aan’t spit
Omzet : gevoelig gestegen, het voorlopig financieel verslag werd op de vergadering besproken.
Samenwerking: super, veel helpers die altijd klaar stonden.
Taakverdeling: mooi, taken lijsten werden goed opgevolgd
Wingerd verkocht
120 pannenkoeken ; 100 hotdogs
soep: een liter of 10 (tomatensoep was helemaal op - broccoli nog 5l over)
chili: dat hebben we niet goed bijgehouden... Er stond nog zo'n 10 cm in de kookpot op het eind; zo'n
2/3 van de hoeveelheid is verkocht. Aantal porties: zeker 40.
At verkocht
9 zakken patatjes is voldoende
Saus: super kwaliteit , volgend jaar wel 15 liter klaarmaken ipv 10 liter
Arachideolie: 2 liter is voldoende, in het magazijntje staan nu nog enkele liters overschot
Sauzen = voldoende: look, cocktail, mayo, ketchup, mosterd, choucrout

Positief
9 verenigingen
Tentzeilen aan het afdak
Op tijd de gasbranders lager gezet
Tentzeilen aan de sportramen
Ringen weg gehangen
Blauwe matten van de turnkring
Poppenspeler was subliem
TAT takenlijst werd goed opgevolgd
Afwaslijst werd goed opgevolgd
Pannen scouts waren erg gemakkelijk
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Werkpunten
Varken hing niet altijd even vast
Portieverdeling was niet gelijkmatig
165 broodjes (eigenlijk 200) was te weinig
Volgend jaar opteren voor Marok brood (Sven)
Te weinig hotdog broodjes (beter 96 ipv 48)
Te weinig eetkaarten (2 kleuren / rollen)
Hout van Bermaco was nat
Hout kunnen we ook via Wim krijgen, Arnout zal dit melden
Te weinig tomaten (beter 6 kg ipv 2 kg)
Te weinig 20 cent stukken
De sausbussen waren te stijf in de omgang, DL is beter
Te weinig Fanta
Steenuilke was op.
Winterbier was geen hit
Gloeiwijn ?
Kwadro miste zijn doel
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Dit jaar wel de gasflessen betaald (6*25 = 150€)
Dorpshuis is slecht aangegeven
Affiche: Parochie anders positioneren
Weinig foto’s genomen
Gazet heeft gebeld.

Uitstap naar Oetingen
De doodle wijst uit dat 16/04 de ideale datum is
Gaan al zeker mee: Jan, Katleen, Patrick, Diane, Koen, Katleen, Griet, Michel, Bart, Nancy
Magazijntje: 13/02 om 10h00 (als ’t redelijk weer is)
Datum plannen
Elektriciteit
Toestand tenten ?
Rupelkleipad
Brief werd naar de gemeente gestuurd, zij kunnen niet helpen.
Nieuwe voorstel :brief naar deputé, Schorre en Toerisme Rupelstreek
Deze brief is intussen verstuurd
Terhaagse Feesten
Gezamenlijke affiche opstellen voor 15 februari
Materiaallijst opstellen voor 15 februari
Eventueel nieuw idee: De Warmste Straat: Een straat komt een cava-bar uitbaten op de maandag van
de TF, opbrengst is voor een goed doel tijdens de warmste week van StuBru.
Muziek
Optie genomen op “Blijven Hangen”, voorheen “Vlaamse Kost”
Andere voorstellen zijn
www.drivestream.be
300 € voor een set van 2*60 ‘
Els en Elke hebben het groepje gezien en zagen ze best wel zitten voor de TF.
Iets ruwer genre dan LouieLouie

louielouieband@hotmail.com
Volledige set (90’/24nrs): 750 euro, alles was korter is aan 600 euro
Xzent
Nog vrij op 25 juni
800 euro ex 6% btw
Zijn met twaalf personen

Trio Bluf
1800 €

Soul 4 You
950 € voor 90’

Kasverslag
Annelies Maenen wil auditen
Diane spreekt een datum af.
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Bekommernissennota
Tijdens de vergadering werd de vorige versie doorgelezen. Omdat dit toch wel een serieuze
boterham is , is het misschien beter om een aparte vergadering over de bekommernissennota te
organiseren. De bekommernissennota wordt wel al aangepast met de bemerkingen van de vergadering.
Website
Voorlopig geen nieuws
Milieuraad gemeente Rumst
Patrick stelt zich opnieuw kandidaat om en vertegenwoordig AT en Natuurpunt te
vertegenwoordigen
Weekend AT
Nog niet iedereen heeft betaald.
Opruimactie
Er wordt dit jaar een behoorlijke subsidie beloofd. Tijdens de evaluatie vergadering met de
verenigingen gaan we dit aanhalen;

Geef je buurt een groene beurt: zie: https://www.cera.be/nl/Aandelen/EmissieE-aandelen/Buurt-actie
Tijdspanne is te kort om ons hier nu nog voor te engageren.
Volgende vergadering: met de verenigingen > woensdag 24/02
Waarheen ?
2016
30-31/01
13/03
16/04
25 juni
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: 24 uur pannenkoekenbak 18h00-18h00 tvv BroederlijkDelen ParZaalVosb
: Magazijntje opruimen
: Zwerfvuilopruimactie
: Uitstap Oetingen
: Terhaagse Feesten

3/3

