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Koen, Katleen V.E., Bruno , Katleen B., Eline, David, Jan, Bart V., Diane
M., Curd, Nancy, Arnout
Patrick, Luc C., Siska, Bart VK, Luc C.

Jaarvergadering
Voorafgaand aan de gewone vergadering was het onze jaarvergadering, volledig bestuur en alle hierboven
vermelde personen waren aanwezig. Tijdens de jaarvergadering werden volgende punten besproken
Goedkeuring financieel verslag + begroting
Bestuur: geen wijzigingen
Activiteiten 2018 - jaarplanning 2019
Evaluatie werking

Jaarplanning 2019

Januari
Februari
Maart

2019
Traag aan’t spit
Jaarvergadering

Datum
12/01/2019
21/01/2019

Zwerfvuilopruimactie

24/03/2019

April
Mei

AT weekend
5>7/04/2019
Yellow brick road ?
https://www.gva.be/cnt/dmf20150528_01703059/kunstenaarsprojectyellow-brick-road-van-niel-tot-boom

Juni

Terhaagse Feesten
Uitgifte Terhaagse Gazet

22/06/2019

Ontmoeting op het Keibrekerspad
Vrouwenweekend

…
27>29/09/2018

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Uitgifte Terhaagse Gazet

Evaluatie werking
Activiteiten zijn allemaal dik ok maar mede door hun repetitieve karakter is de organisatie door de jaren heen meer
en meer toegespitst op enkele personen. Dit is een ongezonde tendens die uiteindelijk kan leiden tot het einde van
ons dorpscomité.
Minder actieve leden moeten getriggerd worden om bestaande activiteiten over te nemen/nieuwe te organiseren.
Actievere leden moeten durven de controle volledig over te laten. Belangrijkste blijft: iedereen moet zelf zijn inzet
kunnen bepalen en is altijd welkom !
We komen hier volgende vergadering op terug.

10-02-19
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Weekend Actief Terhagen
•
•
•
•

Organisatie in handen van: Eline, Nancy, David, Katleen B.
5 > 7 April
Sejours Sans Soucis in Tenneville
https://www.belgie-vakantiehuis.be/vakantiehuizen-belgie/ardennenluxemburg/champlon/vakantiewoning/0914301/

Magazijntje opruimen
•
•

Dringend nodig, maar dat kan enkel bij goed weer.
Jan spreekt af met Jill & Sabine om een geschikte datum te vinden en stuurt een uitnodiging.

Terhaagse Feesten:
•
•
•
•

WC wagen ligt vast
PA ligt vast
Coverbands
o BasPop, € 400, iedereen is hier mee akkoord, Jan contacteert de band
o Think Twice €420, iedereen is akkoord, Jan contacteert de band
Doelen in het park: Tot nog toe geen reactie, Jan contacteert college van burgemeester en schepenen.

Evaluatie Traag aan’t spit
•
•

•

•

•

•

10-02-19

Opkomst
o Het weer was niet ideaal met om 18h00 nog een laatste stevige regenbui
o Minder opkomst, maar zij die kwamen waren allen zeer tevreden.
Financieel
o 20% minder omzet dan vorig jaar
o Voor ons blijft het verbinden van verenigingen en Terhagenaren ons hoofddoel, daarom zal AT
bovenop de flyers, affiches, gas en huur van de zaal ook zijn deel in de winst laten vallen.
Varken
o Het varken was tien kilo zwaarder dan gevraagd, daardoor moest het ook een uur langer braden
waardoor pas om 19h00 kon gegeten worden.
o Varken was omzeggens helemaal op.
o Er zijn 85 grote en 65 kleine porties verkocht.
o Terugkerende vraag om het vlees voor de broodjes kleiner te snijden
o Verdeling van groentjes/vlees op de broodjes moet beter.
Promotie
o Naar volgend jaar affiche aanpassen: start festiviteiten om 18h00, eten vanaf 18h30.
o Affiches waren niet allemaal opgehangen
o Spandoeken zijn mooi
o Flyers zijn meer en meer in trek bij de kinderen
Drank
o Kan niet worden teruggebracht naar de Colruyt, Koen zal proberen te verkopen in de Winterstube:
Jenever, Gloeiwijn, Chouffe koffie
o Wisselbekerprincipe is achterhaald, naar volgend jaar toe enkel toepassen op chouffe glazen.
Andere
o Geen geluidsmeter (die van de gemeente bleek stuk te zijn)
o Afdak was goed afgespannen.
o Timing opbouw herzien, om 10h00 staat eigenlijk alles al recht
o Dak snijtent was zo lek als een zeef, is nog niet weggesmeten
o Het ophalen van de afwas beter opvolgen.
o 1 paddenstoel stuk
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Gazet was heel laat

Participatieproces Kleiputten
•

•
•
•

De stuurgroep heeft beslist om de de voorzitters van Actief Terhagen en wijkcomité Bosstraat af te
vaardigen in de stuurgroep. De vergaderingen vinden overdag plaats. Jan heeft gevraagd aan Luc Cassan
of hij Actief Terhagen wil vertegenwoordigen (dit werd niet op de vergadering besproken). Dit zal op de
volgende vergadering verder worden toegelicht.
De meningen over of we meer of minder onze visie moeten verkondigen zijn verdeeld. Voorlopig
beperken we ons tot onze visie in de Terhaagse Gazet. Eens we het gevoel hebben dat we volledig
geïnformeerd zijn en een gerespecteerde partner in de stuurgroep kunnen we dit herbekijken.
Het dossier van de kleiputten leent zich voor populisme, reden te meer om niet mee te gaan in
baggerdiscussies op sociale media, daar wordt niemand beter van.
We moeten ons ook hoeden dat we niet aan een politieke partij worden gelinkt, gesprekken met de
gemeente kunnen natuurlijk wel, de gemeente zit trouwens ook in de stuurgroep.

Volgende vergadering (met de verenigingen)
•
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Woensdag 20 februari om 20h00 in de sporthal.
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