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VERGADERING DD. 20170308

Vergadering met de verenigingen van Traag aan’t spit
AT
Verenigingen

Aanwezig
Verontschuldigd
Aanwezig
Verontschuldigd

Jan, Diane, Curd, Koen, Bart V., Rosie, Els, Arnout,
Bart, Katleen, Joeri, Eveline, Wim, Bruno
Heidy (SJT), Sven (BZ), Lauroie (AKABE)
Nancy (Parochie)

Agenda
- Evaluatie Traag aan’t spit
- Wandeling Kleiputten

- Bekommernissennota
- Uitstap 20/05

- Terhaagse Feesten
- Opruimactie
- Zomerbar
- Website

- Materiaal
- Wandeling Gaasbeek
- Wandeling Kleiputten
- Kubb tornooi

Evalutie Traag aan’t spit
Opkomst + omzet
Substantieel minder
Het was ’s avonds erg koud, heeft dit meegespeeld ?
Volgend jaar opnieuw een weekend vroeger organiseren: Zaterdag 13 januari zal het zijn !
2016: € 312 per vereniging
2017: € 235 per vereniging
Fairtrade
Dossier is ingediend
Promo
Niet alle affiches werden op gehangen.
Volgend jaar opnieuw met de radiowagen rondrijden.
We stonden in de gazet
Meer promo voeren via facebook.
Affiche kleurpagina vervangen door flyer kleurpagina (scholen +…), prijsje behouden.
Pers was ingelicht, en het evenement zou zijn aangekondigd.
Volgend jaar Hou en Trouw vragen of ze graag meedoen.
Kunnen de elektronische borden van de gemeente gebruiken ?
Logistiek
Hout: Volgende keer rechtstreeks afspreken met Bermaco.
Het hout was van superkwaliteit.
Tim Verelst: 0497 3263750
Toog op het dranghek van het varken werd positief onthaald.
Dessertborden niet meer gevonden voor traag aan’t spit
Er stondengeen vuilbakjes in de wc’s, wc-papier niet tijdig aangevuld.
Kunnen we de vuren aantrekkelijker maken ?
Bestek van Akabe en AT werd gemixt: AT zal ineens voldoende eigen bestek aankopen (Diane)
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Eten
Varken was super, mocht wel meer gebakken zijn (temperatuur binnen = 68°)
Stukken vlees voor broodje waren te dik en te groot gesneden, is niet handig om in een broodje te eten.
Beter het vlees voor de broodjes en de borden gescheiden houden.
Broodjes waren erg groot maar wel lekker
Pita broodjes zijn geen optie want die moet je telkens een beetje roosteren
Beenhouwer Bert was dik ok, stelt voor om volgend jaar eigen spit mee te brengen + varken.
Aantal verkochte porties werd weer niet geteld.
De kleine portie was te goedkoop, volgend jaar een beter onderscheid maken, bvb kleine poritie op een
kartonnen bordje

Het lijstje
Alufolie > genoeg stock voor de komende 1000 jaar
Amaretto = ok
Jenever = ok
Hotdogs > 100 = ok
Patatjes + spekjes = ok
Brood = ok
Chili = teveel
Gloeiwijn = op = ok
Water = te weinig want was niet besteld
Vier kroppen sla te weinig, 10 stuks is ok
Te weinig looksaus
Turnzaal
Dik in orde, goede bewaking
No shoe-zone werd goed opgevolgd
Strips kwamen van akabe
Springkasteel was een voltreffer
Shminkstand was niet aantrekkelijk genoeg, ook een duidelijk begin/einde aangeven.
Opruim
Verliep wat in verschillende snelheden
Engagement
Afspraken werden niet door iedere vereniging na gekomen.
Jan zal dit telefonisch bespreken.

Kleiputten
Zondag 5 maart heeft Erik De Keersmaecker va Natuurpunt een 20-tal grote en kleine AT-ers een fel
gesmaakte rondleiding gegeven in het nieuw aangekochte deel van de kleiputten. Het was 100 %
ntuurbeleving voor jong en oud.
Als je ons op één of andere manier wil helpen bij het project in de Kleiputten Terhagen, dan ben je van harte
welkom op een overlegmoment op vrijdagavond 7/4.
Afspraak om 19u in het chalet, ingang via de poort aan de Nieuwstraat 54 Terhagen.
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Helpen kan op vele manieren en al zeker op zondag 18/6, wanneer een eerste opendeurdag wordt
georganiseerd. Met goed weer verwachten ze daar toch heel wat volk en dan is alle hulp welkom.

Bekommernissennota
Besproken met de burgemeester, nog niet op het college van burgemeester en Schepenen, Jan stuurt een
reminder

Terhaagse Feesten
Springkastelen liggen nu ook vast, dit jaar via IMSIR, totaalprijs = 277 €

Materiaal gemeente is gereserveerd enkel van het houten podium hebben we nog geen bevestiging gekregen !
Hou en Trouw zou graag een turnshow komen geven.
SJT geeft reeds enkele jaren een turnshow.
Contacten zijn reeds gelegd, donderdag 6 april om 19u30 wordt er samengezeten met Kristel Depre (SJT) en
Evelyne Nagels (Hou en Trouw) voor de praktische uitwerking.
Els Matthieu zal Actief Terhagen vertegenwoordigen
Nieuwe vraag:
Optreden van een kwartiertje van de jeugdharmonie tijdens de Terhaagse feesten (Ann Pelkmans).
Vinden we best ok.

Zwerfvuilopruimactie
Zondag 19 maart 2017
Aanvragen zijn doorgestuurd, nog geen antwoorden gekregen
Flyers, zijn intussen uitgedeeld.
Nieuwsbrief : Curd
Eten :
Rosie maakt 10 liter s
Els zorgt voor oep, koffiekoeken, beleg, pistolets

Zomer bar
Guus Van Zon van Bokaal vraagt of hij onze lichtslingers mag lenen/huren.
We gaan geen geld vragen wel een waarborg van € 10 per meter en voorwaarde dat materiaal fatsoenlijk moet
worden terug gebracht.
8 juli = Bierproeven georganiseerd doot de Traege Brouwers
2 september = Bapas georganiseerd doot de Traege Brouwers
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Magazijntje opruimen + tenten
Voorstel datum: zal gebeuren op een mooie weekenddag in Maart.
Tenten <> Tentbakken
Nieuwe situatie na de wandeling met Natuurpunt.
We mogen het magazijntje in de kleiputten gratis gebruiken.
Voorwaarde: slecht eenmaal per jaar toegankelijk, Patrick Smits heeft ten allen tijde toegang.
Koen zorgt her-monteert de rekken die nu in het ‘schimmelmagazijn liggen in het ‘kleiputtenmagazijn’
Tentrekkers
Diane koopt een rol aan van 100 m (€ 26,96)
Afgewerkte tentrekker met bolletje kost bij Tectronics € 0.40 per stuk

Wandeling Gaasbeek met Omer en Ann: 1/04
Afspraak om 11:30 bij Ann & Omer voor een sandwich.
Vervolgens naar Gaasbeek voor een wandeling
Na wandeling bbq (eigen vlees)
Minder goei weer : stoofpot met hulp ?
Bevestigen voor 29 maart
Jan stelt een doodle op.

Uitstap 20/05
Wie organiseert. ?

Website
Curd heeft de laatste versie laten zien.
Er zijn nog wat bemerkingen maar deze brengen de go-live datum (eind april) niet in het gedrang.

Kubb tornooi Akabe
zondag 14 mei 2017: Bart Van Keer schrijft twee ploegen in:

Waarheen
19/03: Zwerfvuilopruimactie
21/03: Uitnodiging infomoment Sanering voormalige kleigroeve Terhagen
25/03: Gaan eten in de root : we spreken af om 18h00 op de parking van de sporthal.
01/04: Wandeluitstap georganiseerd door Omer en Ann
07/04: Werkgroep Natuurpunt Kleiputten Terhagen
14/05: Kubb tornooi Akabe in park Terhagen
Doen al zeker mee: Bart VK, Katleen, Jan, Dominique, Arnout
20/05: Uitstap
18/06: Opendeurdag kleiputten Terhagen
23-27/ 06: Terhaagse Feesten
13-15/10: Weekend Actief Terhagen

Volgende vergadering
Woensdag 19 April 2017
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