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Jan, Katleen B., Curd, Diane, Koen, Katleen VE, Luc, Bart V., David, Rosie,
Joeri, Kim, Els, Kristof, Bruno, Sven, Bjorn, Bart VK, Nancy, Ann,Wim,
Martine, Eline,
Evi, Arnout

Terhaagse Feesten
De burgemeester kan op dit moment nog geen standpunt innemen en stelt voor om af te wachten tot 3 mei.
Bij een finale nogo wil hij verder overleg plegen met de verschillende dorpscomité’s.
Wijzelf verwachten niet dat de Terhaagse Feesten dit jaar mogen/kunnen doorgaan zoals andere jaren.
Voorstel is om een light versie van de Terhaagse Feesten te organiseren op zondag 6 september.
Belangrijke noot: Na de vergadering is gemeld dat het Hof Van Crequi op 6 september haar verjaardag viert met
een buurtfeest, foodtrucks etc… Te bespreken op de volgende vergadering
Idee is:
Trappisten café te organiseren in de Oude Brouwerijstraat
Alternatieve locatie is in het park
Pro park = Veiliger, beter voor de springkastelen
Pro Brouwerijstraat = midden van het dorp
Vragen aan de Karl Marxstraat of ze samen met ons hun Cava bar willen organiseren
Klein springkasteel plaatsen + nog wat extra voor de jeugd.
Vragen aan de Breydelzonen om die dag in het dorp ’uit te gaan’.
Opbrengst:
Karl Marxstraat zal die waarschijnlijk overhandigen aan de lokale handelaars
Actief Terhagen wil dit ook doen.
Kunnen we er een gezamenlijke actie van maken ?
Praktische opbrengstverdeling.
Komen in aanmerking:
Terhaagse handelaars die verkopen aan particulieren
Sponsors van de Terhaagse Feesten die verkopen aan particulieren
Hoe
We maken een afschatting van de opbrengst en kopen op voorhand aankoopbonnen.
De dag zelf verloten we de bons aan de bezoekers (bvb bij elk drankje een lotje geven)
Indien te weinig inkomsten legt AT bij
Indien te veel inkomsten, schenkt AT dit aan de verenigingen met Traag Aan’t spit
Breydelzonen versus Terhaagse Feesten
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd nog niets definitief beslist
Beslissing zal genomen worden tegen 3 mei maar het zal zeker niet hetzelfde zijn als ander jaren.
Todo’s
Afzeggen coverbands (Kristof)
Afzeggen PA (Jan)
WC wagen + materiaal afspraken (Jan ism Sven)
Afspraken maken met Breydelzonen en gemeente mbt tot subsidie…
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Wat gebeurde er tijdens de navergadering in het kot van David en Rosie… ?
Wel, daar werd volgend idee geopperd, en ik citeer het appje van David:
[08:33, 4/17/2020] David Van Baelen:
 Zeg toch iets anders. Na gisteren hebben ik en Rosie, nog even aan het denken geweest. Ik zou het echt
zonde vinden als we 25 juni echt niks doen.
 Natuurlijk kunnen we niet iedereen op 1 plaats samenbrengen, maar kan je niet een 'traiteur dienst' starten
voor iedereen die samen met wat buren een tafel op de stoep/oprit zetten
 Of iets anders om buren/straten met elkaar samen te zetten om het sociaal leven (stilletjes aan) terug op
gang te brengen
 Of toch iets virtueel/digitaal : spelletjes namiddag, waar de instructies via live streaming gegeven worden
en de resultaten ok (challanges voor gezinnen/kinderen)
 Ik fantaseer maar, als er nog mensen over willen denken ik wil dit wel mee verder uitwerken.
Jan neemt dit idee mee naar de volgende vergadering

Sponsoring
Beslist wordt om dit jaar aan de sponsors geen geld te vragen maar ze wel opnemen in de Terhaagse gazet van juni
Hoe gaan we dit communiceren met hen?

Zwerfvuilactie
Gaan we dit jaar niet organiseren omdat:
We dit graag met zoveel mogelijk volk organiseren.
De kalenders te vol zijn

Ontmoeting op het keibrekerspad
Was gepland op zondag 6 september en wordt dus vervangen door de lightversie van de Terhaagse Feesten

Snoeien in de kleiputten
Plannen we in het weekend van 27 juni.
Bart Van Keer checkt voordien de lengte van een bosmaaier zodat we zeker zijn dat de sociale afstand wordt
gerespecteerd.

Bekommernissennota
We hebben met zijn allen het gevoel dat er wel geluisterd werd maar dat er weinig concreets mee zal gebeuren.
Voorstel is om op de volgende vergadering enkele punten uit te lichten en daarover gericht naar de gemeente te
communiceren.

Dossier Kleiputten
Sinds de uitbraak van de corona pandemie zijn alle vergaderingen geannuleerd wat we geen goede zaak vinden.
Luc neemt contact op met Gert Van de Genachte.
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De Terhaagse Gazet
Sponsors behouden
Voorgestelde artikels
Toelichting Terhaagse Feesten Light
Sanering kleiputten
…

Waarheen
Naar uw kot !

Volgende vergadering
Donderdag 23 april om 20h00, jawel, in uw kot
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