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Aanwezig
Verontschuldigd

Agenda
- Traag aan’t spit
- Terhaagse Feesten

Rek Nr: BE69 1030 5565 9678

Jan, Katleen B., Koen, Katleen VE , Els, Diane, Nancy, Bart VK,
Bjorn, Arnout, Joeri, Sven, David
Bart V., Ann M., Michel, Bruno K., Curd, Dries, Eline, Martine, Luc
C.

- Penningmeesterschap
- Dag vd vrijwilliger

- Deelgebied 2

Terhaagse Feesten
Het voornaamste thema van deze vergadering was normaal gezien bekijken of de Breydelzonen mee
naar het park konden komen met de Terhaagse Feesten.
De Breydelzonen hebben echter op hun bestuursvergadering van 4 november besloten dat zij volgend
jaar geen bbq-concert meer geven maar een buffetconcert op zondagavond. Naast andere praktische
bezwaren is het voor hun interessanter om dan toch nog in het Parochiaal centrum te blijven zodat er
niet teveel in een keer veranderd. Voor Actief Terhagen verandert er dus niets.
Coverbandjes:

Bjorn checkt wanneer Xzent nog eens optreedt
Koen checkt wanneer het coverbandje van achter hun deur nog eens optreedt.

Traag aan’t spit: 11 januari
Spit + Bert
= ok
Uit in Vlaanderen
= ok
Bont Brothers
= ok
Eveline
= gevraagd
Dorpshuis
= ok
Elektriciteit
=
Hout
= Koen vraagt
Springkasteel
= Koen probeert bij Benco Rent
Rijplaten
= Koen probeert bij Benco Rent
Gas
= We gaan de gas van Wim verhuur opwerken en vanaf dan korter bij kopen.
Paddenstoelen
= Er zou er één stuk zijn
Geluidsmeter
= Jan checkt
Aanvraag gemeente = te doen > Jan
Stoelen : 75
Tafels
: 55
Herbruikbare bekers 2 bakken
vragen we niet meer
Nadars
:
18
Vuilbakken :
1 gewone +3 gft

14-11-19

1/2

www.ActiefTerhagen.be
VERGADERING DD. 20191106

Rek Nr: BE69 1030 5565 9678

Penningmeester
Vanaf 1 januari 2020 stopt Diane na 10 jaar met het penningmeesterschap van Actief Terhagen.
We kunnen haar niet genoeg bedanken voor haar tomeloze enthousiaste inzet waarmee ze al die jaren
deze functie met hart en ziel heeft uitgenodigd. We hebben het geheel en al aan haar te danken dat
onze boekhouding jaar na jaar tot twee cijfers na de komma is blijven kloppen, ook al kostte het haar
soms urenlang zoeken naar een verloren gewaand ticketje of een foutje in een formule.
Mede dankzij Diane zijn we foutloos van een feitelijke vereniging naar een VZW overgestapt.
Dikke merci voor alles.
Diane blijft wel naar de vergaderingen komen en zich inzetten voor een beter Terhagen.
Keerzijde van de medaille is wel dat we op zoek moeten gaan naar een nieuwe penningmeester.
Jan neemt deze rol voorlopig op zich maar tegen de bestuursverkiezing (5 jaar vzw) van juni 2020 moet
er een definitieve oplossing zijn.
Diane zal de nieuwe penningmeester opleiden en Jan zal blijven ondersteunen.
Evaluatie Ontmoeting keibrekerspad
Door het slechte weer vooral ‘eigen volk’ maar ’t was daarom niet minder plezant.
Volgend jaar gaan we terug op een vroegere datum mikken.
Deelgebied 2
De burgemeester heeft ons uitgenodigd voor een gesprek met de intendant.
Er zouden positieve ontwikkelingen zijn .
Luc en Jan gaan
Navergadering:
Het ging vooral over ons gesprek met de burgemeester van vorige week maar zoals gezegd gaan we het
daar volgende vergadering over hebben.
Waarheen
8-10 / 11

Chiro Jerubo wordt 80 jaar
We spreken zaterdag om 14h00 af bij de zelfende sloefenmaaksters omvan daaruit naar de
Heerlijkheid te stappen. Tegen 15h00 gaan we naar Chiro Jerubo een Gerstenatje drinken

6/12

Dag van de vrijwilliger in het GTC > Jan schrijf in
Doen al zeker mee: Nancy, Bart, Jan, Katleen, Els, Diane, Joeri

21/12

Kerstconcert BZ

2-4/10

Vrouwenweekend

Volgende vergadering
14 november
14-11-19
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