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Jan, Katleen , Kristof, Bart V., Wim R., Bart VK, Nancy, Katleen, Els, Curd,
Luc C., Koen B., Katleen, Martine
David, Rosie, Eline, Dries, Joeri, Kim, Arnout, Koen, Evi

VZW financien
Kristof checkt met gemeente mbt ontbrekende wijk subsidie
Kermissubsidie schuiven naar volgend jaar.

Terhaagse Feesten + sponsoring
De Terhaagse feesten gaan dit jaar niet door.
Curd/Joeri zetten dit op de website/Facebook
We gaan de sponsors ook dit jaar geen subsidie vragen maar wel advertentieruimte aanbieden.
Jan stelt een brief op voor de sponsors.
Bands 2019 geboekt naar 2022

Trappistencafé op de feestmarkt van maandag 28 juni ?
Spelregels zijn: ?
Kermis
Feestmarkt: Gregory : 0475 29 61 69
Trappistencafé op de markt gaat ook niet door.

Beheerraad Parochiaal Centrum
Mail Geert VdA
Binnen enkele weken houdt de parochie Sint Jozef op te bestaan en wordt alles overgedragen aan Sint Pieter
Rumst. Tot vandaag was Jef Totte de drijvende kracht achter de werking van het pc. Ook hij heeft gevraagd om in
opvolging te voorzien. Parochie Sint Pieter is ook vragende partij dat er een beheerscomité blijft dat is
samengesteld uit de gebruikers van het pc. Gelet op het maatschappelijk belang van de zaal voor ons dorp, en het
voorlopig ontbreken van een alternatief zou het leuk zijn indien we de werking van het pc kunnen blijven
garanderen.
Vanuit de harmonie zijn er 2 mensen die zich kandidaat hebben gesteld. Ook de terhage brouwers zijn bereid
gevonden om iemand af te vaardigen. Aangezien het dorpscomite ook heel af en toe gebruik maakt van de zaal
willen wij ook de vraag stellen aan jullie of er een kandidaat kan afgevaardigd worden.
De bedoeling is dat we op 26 mei een eerste keer samen komen (online). Als dit voor jullie te snel is en jullie
wensen alsnog achteraf iemand af te vaardigen dan kan dit natuurlijk. Aangesloten verenigingen kunnen tegen
gunstige voorwaarden ook gebruik maken van de accomodatie. Het beheerscomité komt 2 a 3 keer samen per jaar.
Bart Vierberge zijn naar deze vergadering geweest:





23-11-21

Grote zaal is bouwvallig
Kerk leefbaar maken gaat nog even duren (5 of meer jaar)
Middelen Parochie
o Kleine zaal (60 personen) optimaliseren en keuken aan maken.
o Grote zaal (200 personen) buiten gebruik stellen, wordt later toch afgebroken.
o Parking: riolering is rot
Inkomsten:
o Feesten (minimaal)
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o Wil de gemeente mee betalen ?, zeker omdat het dorpshuis weg valt = continuiteit
Als wij als VZW AT mee in de beheerraad zitten, wat als de beheerraad van de parochiezaal failliet gaat.
o Hangt af van de statuten, na te kijken…
o Eindverantwoordelijheid blijft van de parochie (= samensmelting Rumst Terhagen), dus zelfs in geval van
een fiasco hebben we toch geen financieel risico
o Zaal wordt zowel vrijdag door BZ gebruikt, hun materiaal staat daar , vrije data voor andere verenigingen.
o Als we mee in werking PC stappen, wat als gc af is, kan de werking dan worden overgedragen ?
Etienne wil de zaal blijven uitbaten.
We hebben zo meteen zelf geen nood aan het PC maar willen wel samen met de beheerraad aan een ‘lange-termijn’visie denken.
Volgende beheerraad…

Kleiputten Terhagen: Deelgebied2
Wij willen ook zo’n handvest hebben 
Willen dit mee opstellen: Luc, Diane, Rosie, David, Joeri, Bruno, Arnout, Curd.
Na de voorgaande vergadering heeft Diane om voor de hand liggende redenen aangegeven dit groepje toch niet
te kunnen trekken. Wil iemand dit overnemen ?
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Leefbaarheid Terhagen
Werkgroep: Evi, Katleen, Bart VK, David, Curd, Joeri, Jan, Diane, Luc Cassan
Luc Cassan leidt de groep
Luc heeft mail (nav ontruiming dorpshuis) gestuurd naar de verenigingen, nog niet van iedereen antwoord.
Pingpong : nog geen antwoord
11.11.11: geantwoord
Elzegrippe: email onbekend
Chiro : nog geen antwoord
Clac!: geantwoord
Turnkring : geantwoord
AT: geantwoord
BBL
Diane checkt wat er moet gedaan worden om ons opnieuw lid te maken van de BBL
Deelgebied 2
Stuurgroep van 26 mei is afgelast vanwege geen punten

Terhaagse Gazet
Sponsoring 10 blz
Artikels 2 blz
 Artikel Leefbaarheid: > standpunt voorbereiden in werkgroepje
o Martine/Els >> verder bouwen door Diane / Luc / Jan / Curd
o Deadline sneuvelversie = we maken ons geen zorgen, het komt goed 

Jaarplanning
-

Weekend AT: uitgesteld naar 8-10/04 2022
Fuif AT: 20 november in het Volkshuis
Iördag 26 juni: Sankthhansaften Fest, börjar kl14.00
1-2-3 oktober = vrouwenweekend

Volgende vergadering

23-11-21

3/3

