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Verenigingen
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Jan, Diane, Joeri, Ann, Diane, Arnout, Katleen
Bruno, Siska, Els, Koen, Bart V., Bart VL, Nancy
Evelyn (H&T), Yarrick (Clac!), Tom(Akabe), Nancy (Parochie),
Arnout(BZ)

Agenda
- Evaluatie Traag a spit
- Terhaagse Feesten

- Activiteit 20 jaar AT

- Materiaal

Evaluatie Traag aan’t spit
gift AT

uitgaven:
billijke vergoeding
gemeente Rumst: ontlening materiaal
aankopen Colruyt AT
Aldi (Gluhwein)
flyers + affiches
ingr taarten + strrapbandjes
Akabe Colruyt
Sabam
Brouwer
4 extra bakken bier
geschenkjes aan sponsors
wereldwinkel: wijn, fruitsap, thee, koffie
Marok. Broden
hotdog broodjes + bakplaat
gas (Joeri), (zonder 2 * ontspanner = € 29,2)
varken
Wim Verhuur (gas) (zonder leeggoed = € 302,5 )
krielpatatjes, spekjes, kruiden
satékruiden
huur zaal
totaal uitgaven

€ 2 606,17

inkomsten
wisselgeld
dj uit kassa betaald
in kassa
Totaal

€ 1 160,00
€ 140,00
€ 6 374,90
€ 5 214,90

winst
winstdeel per vereniging

€ 2 608,73
€ 326,09

18-04-18

Totaal

€ 66,74
€ 134,00
€ 637,54
€ 38,87
€ 147,32
€ 38,82
€ 24,27
€ 32,04
868,65
56,75
€ 64,95
€ 101,02
€ 62,00
€ 58,37
€ 39,60
€ 219,75
€ 145,20
€ 192,42
€ 9,98
???
€ 332,12

€ 2 938,29
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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
Vlotte opbouw

Verbeteringspunten:
Eten
Varken was op maar het was voldoende
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
Te weinig glazen
Meer drank kopen ingeval van goed weer
Weinig soep verkocht, was ook te duur

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 drankhadnelaars
Praktischer om zelf drank te halen /terugbrengen
Opruim coördinatie kan beter
Vuile tafellakens apart houden en niet opplooien

Activiteiten
Afwas beter opvolgen: voorspoelen / tijdig proper water,….
Knutselen was geen succes
Enveloppen voor geld voorzien
Kleingeld was net niet genoeg (€ 1 , € 2)
Als er problemen zijn , één meldpunt = de kassa
18-04-18
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Zelf aan te kopen
2 degelijke pannen om patatjes en vleesjes te bakken
1 extra gasbek
2 spatels
Keukenhanddoeken
Extra tl-lamp

Terhaagse Feesten
Eeststandjes

Penpe (Tibetaans eten) heeft al toegezegd via Rosie.

Sponsoring
Breydelzonen vragen om de sponsorformulieren sneller te krijgen.
Het rekeningnummer ontbreekt op de sponsorbrochure en op de website
Sponsorbrochures af voor eind Maart (Bart VK)
Deadline voor de sponsoring = Eind April
Promotie
Affiche anders opbouwen: Niet per locatie maar per hoofdactiviteit (Siska doet een voorstel)
Borden van AT vervangen door spandoeken, Siska doet ontwerpvoorstel,
Welk type spandoek we gaan bedrukken wordt nog beslist.
TF waren weinig zichtbaar in het dorp, kunnen er geen wimpels of zo gehangen worden?
Parkfeesten beter aanduiden aan het begin van het park.
Tekst voor gemeenteblad sneller doorsturen
BZ vragen om artikel in Terhaagse Gazet te plaatsen, ok.

Milieuraad
Ook in 2018 stelt Patrick zich kandidaat als stemgerechtigd lid voor AT.
Dankjewel

Materiaal
Magazijntje opgeruimd, 1 dak dient vervangen (licht blauwe tent)
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Weekend AT 2019
Onderstaande gite werd vastgelegd:

Omschrijving

Prijs

https://www.belgie-vakantiehuis.be/vakantiehuizen-belgie/ardennenluxemburg/champlon/vakantiewoning/0914301/

€ 1040

1998 – 2018 = 20 jaar Dorpscomité Actief Terhagen
Actief Terhagen blaast dit jaar als dorpscomité 20 kaarsjes uit.
Op de Terhaagse Feesten we een klein geschenkje geven aan de bezoekers (Diane checkt)
Voor 27 Oktober hebben we het Volkshuis vastgelegd.
Alle koude dranken via Volkshuis, apero dranken en warme dranken door AT
Keuken = 75,- euro
Billijke vergoeding via Volkshuis. SABAM door AT.
Aparte turnzaal nodig ? aanduiden op contract
Afspreken met Leon hoeveel tafels, stoelen moeten voorzien worden.
opbouw/klaarzetten van de zaal kan in principe de dag voordien

Voorlopig idee is dat we in de namiddag koffie en taart aanbieden aan heel het dorp.
Diane checkt wat kamishibai (Japans verteltheater) kost bij Marijke Goossens.
’s Avonds plannen we een TD, de Bondt brothers werden reeds vastgelegd (€350)
We gaan geen affiches hangen maar wel flyeren in het dorp en de verenigingen aanspreken.
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Volgende vergadering
Maandag 23 April om 20h0 in de sporthal

Voor in uw agenda:
17/03/2018
24/03/2018
15/04/2018
22/04/2018
23/06/2018
02/09/2018
15/09/2018
29/09/2018
27/10/2018
5-7/04 2019
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TD Sleutelhof
Eerste kwis Traege Brouwers, ploegen helpers zijn welkom, info via Traegebrouwers@gmail.com
Helpen bij opendeurdag Natuurpunt
Kubb tornooi Akabe
Terhaagse Feesten
Ontmoeting op het Keibrekerspad
zwerfvuilactie
Vrouwenweekend
TD 20 jaar
Weekend AT
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