VERGADERING DD. 13/03/2019
Aanwezig AT

David, Els, Joeri, Curd, Bart V., Ann, Bart VK, Nancy, Siska, Jan, Katleen, Eline,
Wim

Verontschuldigd
Agenda
•
•
•

Yellow Brick road
Zwerfvuilopruimactie
Weekend Actief Terhagen

•
•
•

Terhaagse Feesten
Voorgedrukt briefpapier
Participatieproject kleiputten

•

Agenda

-

Yellow brick road
o Op de 2 voorgestelde datums kunnen telkens slechts 4 personen.
o We voeren algemene activiteit af

-

Zwerfvuilopruimactie
o 24/3 – samenkomen om 9:30u
o Flyer is zo goed als klaar (Joeri)
 Bussen weekend 16 maart. Flyers bij Jan
 We vermelden de andere opruimactie niet omdat we geen reactie kregen op
onze vraag
 Jerubo dient mee vermeld te worden
o Chiro jerubo doet dus mee  50 €
o Akabe is niet te pakken te krijgen
o Flyer ook voor website doorsturen aan Curd
o Het is niet duidelijk hoeveel we krijgen van de gemeente.

-

Weekend Actief Terhagen
o Info volgt

-

Terhaagse Feesten
o Sjt en Hou en trouw moeten nog gevraagd worden
 Siska vraagt SJT
 Ann vraagt Hou en trouw
o Jules is nog niet gecontacteerd (Bart VK)
o Sponsoring
 Lijst is ovelopen
 Sponsors tegen half april
 Er wordt nog een mail gestuurd
 Materiaal wordt geleverd
 Iedereen houdt Curd up to date
 Diane geeft de betalingen door aan Curd
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-

Voorgedrukt briefpapier
o Jan stelt voor om voorgedrukt briefpapier te laten maken
 Dit wordt door de vergadering niet opportuun geacht.

-

Participatieproject kleiputten
o Er is een extra stuurgroep geweest met de actiecomités
 De bedoeling was om een duidelijke technische uitleg te geven
 Sommige actiecomités bleven filibusteren
o Op 13/3 was er een infomarkt
 Daar was niet zo heel veel volk
 Over het resultaat waren de AT-ers vrij tevreden. Bij de andere bezoekers
waren de meningen verdeeld.
 AT had een folder opgesteld met onze beknopte visie en reclame voor de
infomarkt.
o Er zou toch geen transportband komen
 Het zou te moeilijk zijn om de aangevoerde zware kleigrond in voldoende
kleine porties erop te deponeren.
 Bij uitval van de transportband zou reparatie lang kunnen duren en zou het
hele transport onderbroken worden.
 Een transportband zou meer geluidsoverlast veroorzaken dan vrachtwagens.
o Hoe groot gaat de tunnel moeten zijn om de vrachtwagens door te kunnen?
 Deze vraag dient meegenomen worden naar de stuurgroep.
o We gaan nu de communicatie stoppen tot de volgende gazet
o Wat doen wij op de TF hier omtrent?
 De algemene tendens is om zo weinig mogelijk hier omtrent te doen
 We gaan de gemeente/provincie voorstellen om aanwezig te zijn op de
avondmarkt
• Jan stelt dit voor op de stuurgroep
 Wij gaan geen actiegroepen weren op de TF

-

Agenda
o Kubb toernooi op 11/5. Bart organiseert de inschrijving.
o Op 1/5 vraagt Hedwig hulp voor het verjaardagsfeest van haar moeder van 11 tot
17h in Niel. Gelieve haar te contacteren als je haar kan/wil helpen.
o Volgende vergadering op 24 april in de sporthal.
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