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Jan, Katleen B., Els, Siska, Koen, Arnout, Eline, Diane, Bart V.
Ann, Nancy, Bart VK, Curd, Bruno, Katleen VE

Agenda
- Evaluatie Traag aan’t spit
- Participatie Kleiputten

- Activiteit 20 jaar AT
- Evaluatie Ontmoeting
Keibrekerspad

- Zwerfvuilactie
-

VZW - Belastingaangifte
We hebben nog geen vraag voor belastingaangifte gekregen, Diane checkt dit.

BBL - Lidmaatschap
In 2007 mee gestart naar aanleiding van Geknipt Mobiel.
We stoppen er nu mee omdat we in de praktijk weinig concrete zaken hebben waar ze ons bij kunnen helpen.
Diane communiceert dit.

Traag aan’t spit
Bert is geboekt, we spreken met de verenigingen af op 21 november

Ontmoeting Keibrekerspad: Evaluatie
Schitterend weer: Cola: 12 flessen te weinig, bruiswater : 6 flessen te weinig, rest genoeg
Volgend jaar eigen aanhangwagen gebruiken voor ophalen materiaal
Liefst gewoon een volle kar tafels en een volle kar stoelen bestellen
Geen vreemde dingen in de vuilbak gooien
Moeilijk uitlegbaar concept aan een Belg.

Zwerfvuilopruimactie (zaterdag 15 september van 9h30 tot 14h00)
Facebook reminder: Joeri
Eten :
10 liter soep > Nancy
Koffiekoeken, beleg, pistolets > Els

Participatie project opvulling kleiputten:

Workshops op
19 september
24 oktober.

12-10-18
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1998 – 2018 = 20 jaar Dorpscomité Actief Terhagen
Dagplanning werd vastgelegd:
14h30 : Deuren open
Aangeboden drankje (cava/fruitsap) bij binnenkomen gratis, al de rest gewoon betalen aan de toog
15h00 : Vertelmoment +/- 1h door Marijke Goossens met verhalen over de Rupelstreek (€250)
Tijdens de recptie gaan de deuren toe.
16h00 – 18h00: Receptie
Halve broodjes
Toastjes
Groentjes
Croque Monsieurtjes in stukjes
Alle drank gratis, behalve de zware bieren, we rekenen hier op ieders gezond verstand
…
21h00: Fuif met de BontBrothers
23h00: 150 broodjes/ sandwiches met kaas/hesp

Algemeen:
We laten een 35 tal badges maken met het logo van AT en ons 20 jarig bestaan.
(nvdr: interessanter om enkel het logo van AT te gebruiken, dan kunnen de badges later nog dienen ?
Chiro komt de hele avond tappen
Inkleding zaal
Eén thematische foto van elke activiteit, de grootte van de foto hangt af van de activiteit.
Gazetten: wie heeft er nog oude edities ?
Sponsors op een tv scherm of iets dergelijks.
(Alle sponsors staan op het scherm maar worden één voor één uitgelicht.
De kleine zaal zal beperkt beschikbaar zijn (afgespannen met een gordijn), bedoeling is dat we daar enkele
(receptie-) tafeltjes zetten voor de mensen die liever een deuntje lager horen.
Promo
Sponsor en verenigingen uitnodiging sturen
Koen en Siska maken de affiche.
Van zodra deze klaar is bezorgt Koen deze ook aan Joeri zodat deze al kan gepost worden op facebook.
Drank
Voor Cava moeten we zelf zorgen, net als voor de koffie
‘tVolkshuis heeft wel een percolator ter beschikking.
Alle andere drank levert het Volkshuis aan brouwersprijzen.
Indien speciale wensen, ander bier, andere hoeveelheden dan moeten we dat tijdig laten weten.
Twee weken voor datum alle drank doorgeven.
De dranken die we aanbieden bespreken we volgende keer.
We houden de prijzen van Terhaagse Feesten aan en werken met drankkaarten.
Vaten worden enkel gestoken door Leon, een aangestoken vat = een betaald vat.
Opruim
Alles dient netjes achtergelaten te worden, behalve de vloer.
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Volgende vergadering
3 Oktober
21 november

Voor in uw agenda:
29/09/2018
27/10/2018
12/01/2019
5-7/04 2019

12-10-18

Vrouwenweekend
20 jaar AT
Traag aan’t spit.
Weekend AT
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