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Jan VE, Katleen, Bart V., Bart VK., Nancy, Diane, Joeri, Luc, Els, Dries,
Curd, Evi, Rosie, Sandra, Tom Vermeulen, Bruno, Nancy, Martine,

Verontschuldigd AT

Tom Vermeulen
We verwelkomen Tom Vermeulen, woont sinds een aantal jaren in de Veldstraat en is hoegenaamd niet van plan
om Terhagen te verlaten. Vandaar zijn intentie om er mee iets moois van te maken

AT fuif 20 november
OK =
Zaal
Bont Brothers
Billijke vergoeding
TODO =
Tappers >> Kristoff vraagt de Chiro, we geven €400 vergoeding
Evenement verantwoordelijke = een triumviraat > Evi, Els, Diane
Prijzen vastleggen
SABAM
Kassalijstje

Kleiputten Terhagen
-

Er zijn geen bemerkingen die we willen meegeven met de volgende stuurgroep. Iedereen kon zich vinden
in de laatste folder die werd uitgegeven door de provincie.
Luc roept iedereen op om deel te nemen aan de infomarkt die doorgaat op 11 en 12 oktober.

Leefbaarheid Terhagen > actie
Actie was zeker geslaagd met een 200-tal deelnemers, wat toch +/- 10 % van het totaal aantal woningen
vertegenwoordigt. Het thema leeft dus echt wel en we hopen dat het signaal serieus wordt opgepikt door het
gemeentebestuur.
De actie, maar vooral de voorbereiding ervan, heeft bij het gemeentebestuur enige wrevel opgewekt.
Ons inziens niet helemaal terecht en we hebben zelfs het gevoel dat bepaalde gebeurde feiten met het nodige gevoel
voor dramatiek werden aangedikt. Een actie blijft nu eenmaal een actie.
We hopen dat met ons gesprek met het gemeentebestuur veel schepenen aanwezig zullen zijn zodat we face to face
de plooien kunnen glad strijken en constructief en inhoudelijk verder kunnen.
In een volgende vergadering bespreken we een opvolgactie.

Leefbaarheid Terhagen > gesprek met de burgemeester
Joeri, Bart, Dries, Diane, Els, Luc, Jan gaan in gesprek met de burgemeester (en hopelijk vele schepenen) in de
tweede helft van oktober.
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Voorzitterschap
Jan Van Espen kondigt aan dat hij eind 2021 zijn ontslag als voorzitter in dient en het bestuur verlaat.
Jan wil zich blijven inzetten voor het dorpscomité en hoopt dat zijn ontslag geen impact heeft op de
kerngedachte van Actief Terhagen: Een positieve, politiek onafhankelijke, ingesteldheid voor een levend en
leefbaar Terhagen
De vergadering betreurt het ontslag maar volgt de redenering dat voorzitters voor het leven niet meer van
deze tijd zijn (cursieve tekst is niet gezegd maar een nvdr-ke)
Als mogelijke oplossing wordt een voorzittersteam (bij voorkeur 3 personen) voorgesteld met de nodige
portie engagement en onderling uitwisselbare verantwoordelijkheid. Elk van de voorzitters kan dan een deel
van de activiteiten op zich nemen met telkens een ander werkgroepje.
Een voorzittersgroep geeft het bijkomende voordeel dat regelmatige voorzittersverkiezingen eenvoudiger
worden.
VZW-matig gezien kan er wel slechts één voorzitter zijn maar dat hoeft geen impact te hebben op
bovenvermelde werkwijze.
Actief Terhagen =
Leefbaarheid
- Dossier sanering kleiputten
- Dossier Leefbaarheid
- Parochiaal centrum
- Zwerfvuilactie
- Onderhoud kleiputten deelgebied 2
Levend
- Winteractiviteit met de verenigingen (Traag aan’t spit kan niet meer)
- Cultuur / Familie / speciale activiteit / weekend
- Terhaagse Feesten
- Ontmoeting keibrekerspad
Divers
- Magazijntje
- Ontlening materiaal
- Verzameling sponsorgelden
Publicaties
- Terhaagse gazet zomer
- Terhaagse gazet winter
- Website
- Facebook
Administratief
- Financieel (jaarlijkse controle rekeningen)
- Opzetten van een documentstructuur
- Sponsordossier gemeente (Terhaagse feesten, wereldwinkel)
- Communicatie met gemeente en verenigingen
- Samenroepen vergadering

Volgende vergadering
Donderdag 7 oktober om 20h00 in het vergaderzaaltje van de sporthal
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