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Jan, Katleen B., Bruno, Curd, Bart VK, Nancy, Joeri, Els, Arnout
Ann, Bart,

Agenda
- Evaluatie Terhaagse Feesten
- Participatie Kleiputten

- Activiteit 20 jaar AT
- Ontmoeting Keibrekerspad

- Zwerfvuilactie
-

Terhaagse Feesten
Algemeen
Zeer geslaagde editie, met schitterend weer en dankzij de voetbal een extra succes.
Alle drank was omzeggens op.
Gratis vat werd in dank aanvaard
Oude tap heeft het goed gedaan.
Sponsors
Hebben alle sponsors hun bewijs voor de belastingen gekregen.
Promotiemateriaal voor de 100€ sponsors en meer werd niet altijd opgehaald.
Er werd een opmerking gemaakt dat het logo van de sponsor te klein was.
Door de gazet op het laatste moment in toch kleur te drukken waren de sponsors niet op dehoogte dat ze
een kleurenadvertentie konden binnen brengen.
Eetstandjes
Dik in orde
Sangria ging er vlotjes door en was alleaaml op, beter promo dan andere jaren.
Promo ook verbeteren voor de ijsjes, taarten, schmink.
Coverbands
Plantjes 20 jaar AT
Shot in de roos, 500 plantjes was wel wat veel, 400 was ook goed geweest.
Spandoeken
Schitterend maar voor de QR code moet worden betaald, (€5 per maand).
Diane kijkt a of de QR code een veel is geraadpleegd, anders verblanken we deze.
Spandoeken aan de kleine kant, we gaan er twee extra laten maken zodat deze bij het binnen- nen buiten’
rijden van Terhagen zichtbaar zijn.
Maken we ook spandoeken voor Traag aan’t spit ?
Elektriciteit:
Karl Van Aken heeft dat schitterend gedaan.
Paddenstoel van de gemeente was handig
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Spelletjes:
Dik in orde
Andere commentaren:
Stekkers springkastelen vastaken
Echte theetassen voorzien
Meer fietsdranghekken voorzien en afficheren
WC-papier voorzien
Stiften en pennen voorzien
Vuilzakken voor tussen toog voorzien.
Extra vuilbak bestellen.
Doos voorzien aan tussentoog voor kroonkurken.
Op de binnengebrachte rekeningen uw naam zetten.
Trappistencafé:
Lege bakken voorzien
Volgend jaar uitdrukkelijk voor echte trappistenglazen vragen.

1998 – 2018 = 20 jaar Dorpscomité Actief Terhagen
Tijdens evenement 20 jaar AT laten we Marijke Goossens komen.
Zij zal gedurende een uur verhalen vertellen over de Rupelstreek en omstreken.
Verhalen worden verteld in de zaal naast de feestzaal waar een apart hoekje zal worden ingericht.
Kostprijs € 250, Diane bevestigt.
Tappers zoeken: Akabe kan niet, Chiro heeft bevestigd.
We hebben liefst twee ploegen van zes man, één van 19h00 tot 23h00, een tweede ploeg tot 2h00.
Volgende vergadering laten we doorgaan in het Volkshuis, kunnen we ter plaatse ineens bekijken hoe we een en
ander zullen aanpakken.

ING > Crelan
ING heeft ons uiteindelijk niet kunnen bekoren (zie commentaar vorig verslag)
Intussen zijn we naar de nieuwe bank (Crelan) van onze hoofdsponsor overgestapt.

Ontmoeting Keibrekerspad (zondag 2 september van 11h00 tot 18h00)
We spreken oom 10h00 aan het magazijntje af.
Affiche (5) + flyer (1250): Joeri
Aanvragen > Jan
Materiaal van De schorre, contactpersoon = Kris.CEUSTERMANS@deschorre.be
Ophalen en terugbrengen door:
14 tafels
40 stoelen
1 brandblusser
100 bekers
30-08-18

2/4

www.ActiefTerhagen.be
VERGADERING DD. 20180821

Rek Nr: BE86 6528 1081 0150

Jan spreekt een concreet uur af met De Schorre voor ophalen en terugbrengen van het materiaal.
Jan zorgt voor de verzekering.
Koen zorgt voor hout en een gaspitje.
Curd zet op de website en maakt een nieuwsbrief
Joeri >Facebook
Pannenkoeken bakken : Bart V.
Diane bestelt een 2 frigo’s bij Aster X en drank.
Bruno haal op zaterdag drank en frigo’s op en zet deze alvast koud.
Curd komt zondag tegen 10h00 met de aanhangwagen van Bart naar het magazijntje.
Drankverbruik 2015 (wisselvallig weer)
Pannenkoekendeeg 5 l
Wijn rood
1 fles
Cava Rosé
4 fles
Jupiler
3 bak
Cola Light
2 fles
Fanta
5 fles
Water Plat
1 fles

wit
Cava Wit
Cola
Affligem 18 bl + 6 br
Water Bruis

1 fles
12 fles
8 fles
6 fles
0 fles

Zwerfvuilopruimactie (zaterdag 15 september van 9h30 tot 14h00)
Er zal heel wat minder volk zijn van AT door een dubbele boeking met het vader-zoon weekend.
Wreed spijtig want er is op de vergadering eind vorig jaar meermaals gevraagd of de nieuwe datum voor de
zwerfvuilactie wel paste. Voorstel tot verbetering: Naast youtube, tinder, instagram, facebook, … bestaat er ook
een app-je ‘agenda’. Dit is standaard en gratis op elke smartphone geïnstalleerd. Kunnen we dit voortaan
gebruiken ?
Affiche : Joeri (inclusief logo World Clean up day), Jan heft intussen logo en affiche van vorig jaar doorgestuurd.
Flyers. Joeri
Eten :
10 liter soep > Nancy
koffiekoeken, beleg, pistolets > Nancy

Start participatie project opvulling kleiputten:

Workshops op
5 september,
19 september
24 oktober.

Wie heeft zich al ingeschreven / schrijft zich nog in ?
Els, Bruno, Jan, Diane zijn ingeschreven.
Zullen zich nog inschrijven; Bart VK, Curd, Joeri,…
Met hoe meer we zijn hoe beter, inschrijvingen worden bijna afgesloten dus best meteen doen.

Volgende vergadering
12 september
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Voor in uw agenda:
02/09/2018
15/09/2018
29/09/2018
27/10/2018
12/01/2019
5-7/04 2019
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Ontmoeting op het Keibrekerspad
zwerfvuilactie
Vrouwenweekend
20 jaar AT
Traag aan’t spit.
Weekend AT
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