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Els, Eline, Nancy, Curd, Tom, Evi, Arnout, Jan, Katleen B, Bart, Diane,
Kristof
Luc, David, Rosie, Martine, Bruno

Agenda
Leefbaarheid Terhagen
AT Fuif 2021
Actief Terhagen vanaf 2022
Gazet december 2021 + Sponsoring
Winterhappening 2022
Varia ronde
Volgende vergadering

Leefbaarheid Terhagen > gesprek met de burgemeester
Joeri, Bart, Dries, Diane, Els, Luc en Jan zijn in gesprek gegaan met de burgmeester en zijn schepenen op vrijdag 22
oktober. Volledig verslag van de vergadering in bijlage.
Het was een constructieve meeting, maar het is belangrijk dat we vinger aan de pols houden en blijven opvolgen.
Hiervoor moeten we nog concreet bekijken en bespreken hoe en wat, maar een aantal punten werden al geopperd
Opvolging van de RUPs
Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in onze gemeente - Gemeente Rumst
Ontwerpnota van de Vlaamse Bouwmeester, die zal geschreven worden om het hele dorp te laten bekijken.
Hier zou participatie van de burger belangrijk worden. Projecten worden gekozen obv deze nota, dus mee
op te volgen en zorgen dat het er komt.
Mail naar de gemeente (elke 6 maand?), om even op te volgen mbt deze vergadering, openstaande
actiepunten en bezorgdheden en indien nodig een aantal punten opnieuw te bespreken. Eerstvolgende
communicatie met de gemeente rond mei 2022.
Vooral ogen en oren openhouden en een recurrent punt maken op onze maandelijkse vergaderingen.
Belangrijk is ook dat we een terugkoppeling doen naar de inwoners van Terhagen, zeker na de mooie opkomst
tijdens de actie. Hiervoor zal de gazet van december een belangrijke rol spelen.
Moeten we nog bekijken in hoeverre verenigingen worden betrokken bij de inrichting van de kerk ifv mogelijke
activiteiten?

AT Fuif 2021
Gezien de veranderende situatie mbt Covid en de toename van het aantal besmettingen, nemen we de jammere
beslissing om de Fuif niet te laten doorgaan op 20 november en uit te stellen naar een nader te bepalen datum.
Te communiceren / annuleren
Volkshuis > Kristof (doorgegeven, nog geen bevestiging van gemaakte kosten + bestelling drank)
Traege Zomer > Kristof (doorgegeven)
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DJ > Bart (doorgegeven)
Communicatie > Joeri (vooral Facebook, er waren nog geen drukkosten gemaakt)

Actief Terhagen vanaf 2022
Zoals jullie allemaal weten zal Jan het bestuur verlaten vanaf 1 januari 2022 en dienen er dus verschillende
beslissingen genomen te worden mbt het officiële gedeelte van de VZW alsook het verder zetten van de werking en
de activiteiten. We zijn al gestart met alles in kaart te brengen op basis van de volgende lijst
Actief Terhagen =
Leefbaarheid
- Dossier sanering kleiputten
- Dossier Leefbaarheid
- Parochiaal centrum
- Zwerfvuilactie
- Onderhoud kleiputten deelgebied 2
Levend
-

Winteractiviteit met de verenigingen
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 + verslag
Op basis van deze lijst, zijn er 2 belangrijke aspecten aan een gezonde en goed gestructureerde VZW:
1. De officiële kant van de VZW
Vermits Jan het bestuur verlaat per 01/01/2022, moeten we opnieuw een dossier indienen bij de griffie en
aanpassingen doen aan de statuten / zetel / bestuur. We nemen direct van de gelegenheid gebruik om de
structuur aan te passen waar nodig, wat concreet wil zeggen dat we het volgende moeten beslissen en
vastleggen:
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Structuur van het bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurders)
Structuur van de algemene vergadering (effectieve leden)
Aanpassing statuten aan het nieuwe bestuur, AV en adres van onze “zetel”
UBO register
Volmachten (rekeningen, verzekering, accounts, ...)
We denken aan een mandaat voor minimum 1 jaar, met een mogelijke uittreding / aanpassing telkens op
01/01/20xx. Dit om administratieve rompslomp en overbodige kosten voor AT te vermijden. Dit komt er op
neer dat een commitment wordt gevraagd voor minstens 1 jaar, telkens startende vanaf het begin van het
jaar.
De wet voorziet dat elke VZW minstens 3 bestuurders moet hebben, die onderling de rollen mogen
verdelen. In de statuten van AT wordt het minimum echter bepaald op 5 wat als voordeel heeft dat het de
werking van AT beter borgt en ons de mogelijkheid geeft om het bestuur op meer gezette tijden te
vernieuwen. Voor een goede werking moet er een voorzitter aangesteld worden en een penningmeester
zich ontfermen over de financiëen. In onze huidige setup zijn er, na het vertrek van Jan, nog steeds 4
bestuurders: Bart (ondervoorzitter), Diane (bestuurder), Curd (secretaris) en Kristof (penningmeester) dus
komen we, volgens onze statuten, nog 1 bestuurder te kort. Een voorzitter stellen we graag nog aan.
Een VZW dient ook een algemene vergadering aan te stellen die bestaat uit het actieve bestuur en de
effectieve leden, zoals gekend in het ledenregister. Voor Actief Terhagen zijn dat momenteel Nancy en
Arnout. Dit breiden we graag uit indien interesse.
Verantwoordelijkheden bestuur + algemene vergadering
Financiën
Begroting
Jaarrekening + goedkeuring
Subsidies
Officieel
Sponsoring
Contracten
Statuten
UBO
Werking
Vergadering organiseren + agenda + verslag
Documentenstructuur op OneDrive
Prioriteitenplan
Verhuur tenten
Gezicht van AT naar het gemeentebestuur
De volgende vergadering zal een gecombineerde algemene en gewone vergadering zijn, waar het nieuwe
bestuur en structuur van de algemene vergadering vanaf 01/01/2022 zal worden beslist en vastgelegd,
zodoende de papierwinkel te kunnen opstarten en trachten rond te hebben rond de jaarwisseling.
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Indien interesse in toetreding bestuur of algemene vergadering, gelieve dit te melden bij Jan, Bart of Kristof
voor dinsdag 23 november, zodoende tijdig te voorbereidingen te kunnen starten voor de volgende
vergadering.
2. De activiteiten kant van de VZW
Er wordt al gewerkt aan draaiboeken per activiteit, om voor alles het volgende werkjaar in kaart te brengen
Wat moet er gebeuren
Wanneer wordt er gestart en wat is de doorlooptijd
Wie zijn de contactpersonen bij de gemeente (indien van toepassing)
Wie zijn de contactpersonen bij andere verenigingen (zoals bv SABAM)
Hoe regelen we financiëen en mogelijke contracten + begroting
Bij het begin van elk jaar zal er een prioriteitenplan opgesteld worden en worden beslist rond welke
activiteiten er zal worden gewerkt. Dit is cruciaal om aanspraak te kunnen maken op subsidies van de
gemeente, waarvoor er jaarlijks een dossier moet worden ingediend ter validatie.
Om te kunnen blijven genieten van deze subsidies (in 2020 was dit € 860 + € 354), moeten we minimaal het
volgende opleveren
2 grote activiteiten (bv Terhaagse Feesten + Winterhappening)
3 kleine activiteiten (bv Snoeien + Zwerfvuilactie + Ontmoeting keibrekerspad)
2 gazetten (bv zomer + winter-editie)
Klein overzicht van de ontvangen subsidies gedurende de voorbije 3 werkjaren, wat toch aangeeft dat dit
het absolute minimum is dat we moeten kunnen bereiken.
OVERZICHT VERWIJDERD

Gazet december 2021 + Sponsoring
Vermits de gemeente van elke vereniging ten minste 2 publicaties per kalenderjaar verwacht, om aanspraak te
mogen maken op onze subsidies, voorzien we in december de 2de gazet van 2021.
Artikel
Ledenwerving

Wat
Wie
Tekstje over AT, de werking, onze doelen, actieve oproep tot
Jan
nieuwe leden
Leefbaarheid Terhagen
Samenvatting van onze actie, vergadering met
Els, Bart
gemeentebestuur, eventueel communicatie van Jurgen?
Winterhappening
Afh van onze progressie, een aankondiging van de happening,
Eline, Diane,
of als alternatief een save the date
Katleen B
Kleiputten
Stand van zaken, tijdlijn
Luc (via Diane)
Zwerfvuilactie
Samenvatting van de actie en oproep tot
Jan
Vereniging in de kijker
Biljart
Bart
Vermits we de voorbije 3 edities onze sponsors gratis hebben gepubliceerd, bekijken we om deze gazet zonder
sponsors te werken en onze focus te leggen op de inhoud. De finale beslissing hiervoor zal tijdens de volgende
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vergadering worden genomen en indien dit het geval is, bekijken we begin 2022 om onze sponsoring terug op te
starten, in aanloop van ons nieuwe werkjaar.
Voor de layout deden we in het verleden beroep op de deskundigheid van Fried, maar deze gazet zullen we
proberen zelf samen te stellen met Publisher. Nog te bekijken wie dit voor zijn rekening kan nemen. Drukker zal
dezelfde blijven als voorheen.
Timeline
Eerste draft: 5 december
Finale versie: 19 december
Drukken: week van 20/12 – 26/12
Publicatie / bussen: tijdens de eerste week van de Kerstvakantie (27/12 – 31/12)

Winterhappening 2022
We bekijken de komende weken de mogelijkheden tot het organiseren van een winterhappening begin 2022. We
trachten tijdens de volgende vergadering concrete knopen door te hakken mbt datum, locatie en deelname van de
verenigingen.
Werkgroep: Eline, Diane, Katleen B
Concept: te bepalen
Mogelijke locaties: De Wingerd, Parking Sporthal, “Zomer”bar, Akabe
Verenigingen: De Wingerd, Chiro Jerubo, Clac, Hou & Trouw, Breydelzonen, Akabe, SJT, Parochie, ... (Volledige lijst
te vinden op Verenigingengids - Gemeente Rumst). Aan te schrijven in de komende weken om samen naar een
concept toe te werken. We plannen onze normale aanpak rond winstverdeling.
Mogelijke datums:
zaterdag 22 januari: jaarvergadering Breydelzonen, dus niet ideaal?
zaterdag 12 februari: opendeur De Wingerd tussen 10u en 12, dus afh van locatie
zaterdag 19 februari: bij voorkeur, momenteel geen conflicten
Deze activiteit past in het grotere prioriteitenplan voor AT en zal belangrijk zijn om als grote activiteit te dienen
voor de aanvraag van onze jaarlijkse subsidies.

Volgende vergadering
Op donderdag 2 december komen we opnieuw samen voor een gecombineerde (uitzonderlijke) algemene
vergadering en een gewone vergadering. Locatie en concrete agenda worden nog meegedeeld.
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