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Jan, Bart V., Diane M., Bart VK, Nancy, Curd, Els M., Koen, Joeri, Luc C.,
Katleen B.
Diane E., Evelyn, Bruno, Anout

Agenda
- Jaarvergadering AT
- Traag aan’t spit evaluatie
- Gazet

- Materiaal
- Project Rupelklei

- Raadscomm. Molleveld
- Sanering Kleiputten

Jaarvergadering
Voorgaand aan de gewone vergadering werd de jaar vergadering van de vzw gehouden.
Dit verslag wordt apart rondgestuurd.

Traag aan’t spit: evaluatie
+ Mooi weer
+ Varken goed gebakken
+ Uitstekende samenwerking
+ Mooie omzet
+ kartonnen bordjes
+ portieverdeling
+ aangekondigde turn/Djembé/kuntsel/Schmink/Springkasteel sessies in de turnzaal
+ extra promo via facebook, extra flyers week voordien en radiowagen
+ tekening was succesvoller dan vorig jaar
+ AT betaald gas en drukwerk
Verbeteringspunten:
Eten
Crème fresh liefst van het merk Debic
Meer hotdogs voorzien
Soep goedkoper maken
Kartonnen bordjes : 100 extra kopen
Varken: we schatten dat er 100 kleine en 100 grote porties zijn verkocht
Everzwijn ipv varken: beter niet want te uitgesproken smaak.
Volgend jaar 120 eetbonnen van elk bestellen
Geen extra brood kopen, de bestelling van 2017 was ok.
Als het volgende jaar weer mooi weer wordt 5 kg extra varkensham bestellen
Logistiek
Aparte vuilbak voor de versnijders voorzien
Lamp op hout richten
Indien mogelijk afdak beter afspannen (ook bovenzijde)
Naamkaartjes voor iedereen
Volgend jaar nog eens een vergelijkende studie maken met andere drankhandelaars
Praktischer om zelf drank te halen /terugbrengen
Activiteiten
Afwas beter opvolgen: voorspoelen / tijdig proper water,….
Enveloppen voor geld voorzien
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Kleingeld was net niet genoeg (€ 1 , € 2)
Als er problemen zijn , één meldpunt = de kassa
Zelf aan te kopen
Paddenstoelen (Jan checkt nog eens bij Wim Verhuur)
2 degelijke pannen om patatjes en vleesjes te bakken
1 extra gasbek
2 spatels
Keukenhanddoeken

Gazet
Copycenter werd niet gecontacteerd voor drukwerk gazet. Dit is niet echt fair omdat Gerd ook de PA doet voor de
Terhaagse Feesten, volgende keer terug op hem beroep doen.

Materiaal
Kunnen we in het magazijntje oude Colruyt rekken plaatsen> Koen
Paddenstoelen staan momenteel in serre waar Koens’ boot ligt: best afdekken met ademende zakken en de deksels
apart leggen. Van zodra duidelijkheid of we ze kunnen kopen ook op een degelijke manier vast leggen.
Magazijntje opruimen 3 of 10 maart, afhankelijk van het weer.

At weekend
Het volgende AT weekend staat gepland op 5-6-7 april 2019.
Locatie nog vast t e leggen.

Terhaagse Feesten
WC wagen ligt vast
Springkastelen zijn aangevraagd bij IMSIR
Sponsoring vroeger beginnen, wordt besproken op de vergadering van februari.
Jan contacteert de Breydelzonen.

Sanering kleiputten Terhagen_deelgebied 2
Consultatieronde Actief Terhagen
Ging door op 18 december van 20h00 tot 22h00, er was een ruime aanwezigheid van AT.
Curd heeft een gedetailleerd verslag gemaakt en zal dit op de website zetten.
Verslag werd nagelezen door een vijftal personen, Jan en Patrick gaven feedback.

Project Rupelklei
Beslissing zou worden uitgesteld naar de volgende legislatuur.
Dit houdt als risico in dat, als er naast de sporthal een kleine sportschuur komt (op de tennisvelden) er geen
polyvalente zaal meer komt en de zaal van het dorpshuis gewoon wordt afgebroken.
Zeker op te volgen en vermeldenswaardig in onze volgende gazet.
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Raadscomissie Molleveld: 19/02
Eerste grote lijnen voor het RUP Molleveld ?
Op termijn kan Terhagen hierdoor substantieel meer inwoners krijgen.
Bart VK, Diane, Luc C. en Curd zijn al zeker zinnens om naar de raadscommissie te gaan.
https://www.rumst.be/raadscommissie-3-molleveld

Natuurpunt
Openstelling van de wandelroute in het natuurgebied Kleiputten Terhagen op zondag 15 april 2018 van 8h30 tot
18h00. Net zoals tijdens de eerste opendeurdag hopen ze op de hulp van enkele vrijwilligers van AT te om alles in
goede banen te leiden.

1998 – 2018 = 20 jaar Dorpscomité Actief Terhagen
Actief Terhagen blaast dit jaar als dorpscomité 20 kaarsjes uit.
Distillaat van onze brainstorm om dit in de kijker te zetten is:
Ballon 20 jaar op Traag aan’t spit.
Grote ballonnen / veel ballonnen voorzien op de Terhaagse Feesten
Happy Flappy op de Terhaagse Feesten (gratis pannenkoeken gedurende een uur)
Wijnavond Xtra Plus organiseren in samenwerking met Oxfam en een volksverteller (Arnold Van De
Voorde, optreden J Trash, …???). Sponsors ook uitnodigen.

Volgende vergadering
21 Februari om 20h00 in de sporthal
Vergadering met de verenigingen: 14/03 om 20h00 in de sporthal

Voor in uw agenda:
19/02/2018:
Raadscommissie Molleveld
21/02/2018:
Vergadering
3 of 10 /03/2018Magazijntje opruimen
14/03/2018
Vergadering
24/03/2018
Eerste kwis Traege Brouwers, ploegen helpers zijn welkom, info via Traegebrouwers@gmail.com
15/04/2018
Helpen bij opendeurdag Natuurpunt
23/06/2018
Terhaagse Feesten
02/09/2018
Ontmoeting op het Keibrekerspad
15/09/2018
zwerfvuilactie
29/09/2018
Vrouwenweekend
23/11/2018
Feestactiviteit 20 jaar AT.
5-7/04 2019
Weekend AT
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