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Jan, Els, David, Diane, Joeri, Curd, Bart VK, Eline, Martine, Nancy, Kim,
Wim (½)
Koen, Katleen, Evi, Luc C.

Agenda:
 Voorstelling activiteit van 27 juni
 De gazet: beslissen of we deze niet beter verplaatsen naar eind augustus.
 (Her)verkiezing bestuur en leden voor een periode van 1 jaar
 Organisatie september activiteit.
 Snoeien in de kleiputten
 Dossier kleiputten

Terhaagse Feesten: activiteit 27 juni: Krijt je kwijt
https://1drv.ms/u/s!AuiTxaD7_T8xg7MpkrIu960fjNdV0A?e=0E6q5F
Audrey Bertens, noodplanningscoördinator Waterkant, bevestigd dat we tot eind juni geen recreatieve activiteiten
mogen organiseren.

Wat gaan we dan wel doen
Het grote bubbelspel verschuiven we naar september.
Met de stoepkrijtfolder ‘Krijt je kwijt’ gaan we wel aan de slag.

Van de folder gaan we 26 juni 12 geplastificeerde A3 versies in kleur op verschillende plaatsen in het dorp aan
lantarenpalen hangen. Op de folder gaan we een contactpersoon van AT vermelden waar gratis een pakje
stoepkrijt en een zwart/wit foldertje kan worden opgehaald.

Praktisch









Krijt je kwijt folder aanpassen: Jan
Printen: 12 x in kleur (Diane) + 50 x in zwart / wit > (Jan)
Stoepkrijt bestellen > 200 doosjes met logo van AT (+/- € 130) > David
Flyer maken die we in Terhagen bussen op 24 juni > Rosie & David
De actie loopt van 27 juni tot 5 juli
Krijtjes tot einde voorraad
De TF niet doorgaan en we werken aan een light versie in september
...
Colsonbandjes > Jan
Toestemming gemeente > Jan
Facebook > David >> Joeri

Plaats affiche
Bakker
Magazijntje
Kapelstraat
Speeltuin Sporthal
Uitbreidingsstraat
Hoogstraat
Korte Nieuwstraat
Putstraat
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Contactpersoon
Ann, Michel
Ann, Michel
Tom & Cindy
Rosie, Kim
Rosie, Kim
Diane, Arnout
Diane, Arnout
Diane, Arnout
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Diane, Arnout
Evi, Eline
Els, Eline
Sven, Evi

Snoeien in de kleiputten
27 juni om 9h00
Gaan al zeker mee snoeien: Curd, Joeri, Dries, Jan, Wouter,…
Harken: Els, Kim,…
2 bosmaaiers van Natuurpunt, + bosmaaier Curd + bosmaaier en kettingzaag van Wouter

Bekommernissennota
Brief met de belangrijkste opvolgpunten is naar de gemeente gestuurd op datum van 1/mei
Tot nog toe geen reactie
Opvolgpunten zijn: Park, fietsvoorziening, Propoelsje, Vandalisme
Jan heeft een reminder gestuurd op 16 juni 2020.

Herverkiezing bestuur en leden vzw Actief Terhagen
Huidig bestuur
Jan Van Espen (Voorzitter)
Bart Vierbergen (ondervoorzitter)
Diane Masson
Curd De Bont
Els Matthieu
Leden
Nancy Van der Wildt
Arnout Schoofs
Voorstel om het huidig bestuur voor 1 jaar te verlengen en volgend jaar nieuwe verkiezingen te organiseren.
Kristof Rennen, die momenteel het penningmeesterschap uitoefent, nu al toevoegen aan het bestuur.
Els zoekt uit hoe dit administratief moet worden in orde gemaakt.
Papieren zijn op de bus gedaan dd 16/06/2020.
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De Terhaagse Gazet
Nog geen zekerheid over de septemberactiviteit, we gaan de gazet uitstellen naar september

Dossier Kleiputten
Bos van Terhagen door gemeente gekocht.
Kans bestaat dat het moet gesaneerd worden, mogelijks enkel een sanering op papier
Voornaamste is dat het een bos blijft (als na bestemming) en dat er geen plannen bestaan om er te bouwen
1 Juli kan Luc niet naar de vergadering gaan, Jan gaat proberen in zijn plaats te gaan.

Interview voor het gemeenteblad
Vanuit de gemeentelijke administratie kwam de vraag om een interview te mogen afnemen met betrekking tot ons
dorp en de kleiputten. Door de corona crisis wordt het trouwens een speciaal gemeenteblad (zonder aankondiging
van activiteiten) met enkele interviews.
We hebben toegezegd omdat
We het interview mogen lezen en goedkeuren voor dat het gepubliceerd wordt
Het los staat van enige politieke inmenging.
Intussen is het interview afgenomen van Luc Cassan.
De deelnemers van deze vergadering hebben het nagelezen en goedgekeurd.

Volgende vergadering
Eind juni / begin juli
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