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Algemene Vergadering

Op 7 november 2021 gaf Jan Van Espen officiëel zijn ontslag als bestuurslid van Actief Terhagen, met ingang
op 1 januari 2022. De algemene vergadering betreurt deze beslissing maar aanvaardt unaniem dit
ontslag. Jan treedt echter toe tot AT als effectief lid, zodoende de algemene vergadering verder te
ondersteunen en de werking van AT te borgen. Deze mutatie gaat in vanaf 1 januari 2022.
De algemene vergadering verwelkomt Elsje Matthieu als nieuw bestuurslid voor AT, met ingang vanaf 1
januari 2022. Els zal samen met Bart Vierbergen het co-voorzitterschap van onze VZW voor haar rekening
nemen en samen met Bart de rol van Jan overnemen en het gezicht worden van AT.
De algemene vergadering verwelkomt ook Evi De Voecht als nieuw bestuurslid voor AT, met ingang vanaf 1
januari 2022. Evi zal ons magazijntje en uitleen van materiaal voor haar rekening nemen,
alsook ondersteuning bieden aan onze penningmeester obv een volmacht op de rekeningen.
Samengevat zal de structuur van AT er vanaf 1 januari 2022 als volgt uitzien
Elsje Matthieu
Co-voorzitter
Bart Vierbergen
Co-voorzitter
Curd De Bont
Secretaris
Kristof Rennen
Penningmeester
Diana Masson
Bestuurslid
Evi De Voecht
Bestuurslid
Arnout Schoofs
Lid
Nancy Van Der Wildt Lid
Jan Van Espen
Lid
Met het vertrek van Jan Van Espen als bestuurder van AT, verzetten wij de maatschappelijke zetel van AT van
Karl Marxstraat 36 naar Karl Marxstraat 24, het adres van onze penningmeester Kristof Rennen.
Met het vertrek van Jan van Espen als bestuurslid van AT, zal hij vanaf 1 januari 2022 geen co-titularis meer
zijn op de rekeningen van AT en worden zijn volmachten ingetrokken. Om het financiële luik van AT verder te
ondersteunen, wordt de volmacht van de penningmeester Kristof Rennen opnieuw bevestigd en uitgebreid
met een nieuwe volmacht voor Evi De Voecht, die vanaf 1 januari 2022 co-titularis zal zijn op de rekeningen
van AT.
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De verantwoordelijkheden van het bestuur worden als volgt samengevat:
Wat
Communicatie naar gemeente en gezicht van AT
Vergaderingen organiseren en voorbereiden
Jaarlijkse algemene vergadering
Prioriteitenplan
Verslagen vergaderingen
Financiën (begroting, verslag, jaarrekening)
Sponsoring
Subsidies
Statuten & UBO
Verzekeringen
Organisatie documenten, mail en agenda
Volmachten / titularissen rekeningen
Magazijntje en verhuur materiaal
Publicaties en verantwoordelijke uitgever
Administratie activiteiten (sabam, BV, vrijwilligersverzekeringen, aanvraag gemeente)

Wie
Els + Bart
Els + Bart
Els + Bart
Els + Bart
Curd
Kristof
Kristof + Evi
Kristof + Els
Kristof
Kristof
Kristof + Curd
Kristof + Evi
Evi
Bart
Diane

Het mandaat van alle huidige en nieuwe (bestuurs)leden wordt bevestigd voor een termijn van 3 jaar. Een
volgende verkiezing zal voor 31 december 2024 worden vastgelegd.
Kristof zal de pubilcatie in het staatsblad voor zijn rekening nemen en het nieuwe bestuur bij de griffie
neerleggen.
We zullen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Tom Vermeulen zal dit bij KBC in orde brengen.
In Januari 2022 zullen we opnieuw samenkomen voor het voorleggen van de rekeningen bij de griffie.
De vergadering verklaart zich akkoord meet het voorgaande.
We willen meer inzetten op digitalisering van de documenten, algemene mail, draaiboeken, etc. Hierbij gaan
we maximaal inzetten op het delen van documenten en samenwerken aan de nodige informatie om
activiteiten op poten te zetten. De concrete invulling hiervan zal tijdens de volgende vergadering worden
toegelicht.

Leefbaarheid Terhagen
Stuurgroep kleiputten
-

meetcampagne rond het asbeststort
o wegens de natte zomer is de meetperiode verlengd geworden. Nergens werd asbest
gedetecteerd.
o de afdekking is nog goed genoeg bevonden
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vergunningen
o de aanvraag voor de milieuvergunning is na de aanpassingen ontvankelijk verklaard
o openbaar onderzoek is gestart
 er is al een bezwaar door ROK ingediend
 Het openbaar onderzoek loopt tot 24/12
 Het aanvraagdossier is zeer lijvig. Er is gevraagd om het behapbaarder te maken. Dat
document staat bovenaan de website van de kleiputten, bij de nieuwsfeiten onder
de titel “Wegwijs omgevingsloket”.
 De bedoeling is dat eind maart 2022 een beslissing genomen wordt over de
aanvraag.
Eerst zou men beginnen met het bouwen van de kade en de fietserstunnel
De grondaanvoer zou starten in 2023
variapunten:
o Reglement kleiputten
 Dit zit, na de vele reacties erop, terug bij een commissie van de provincie waar het
opnieuw bekeken wordt
 er zou voorlopig nog niet geverbaliseerd worden op kinderen en loslopende honden
o tunnel onder de Kapelstraat
 Daar stonden zonder duidelijke reden hekken voor.
Dat blijkt te zijn omdat er soms stenen naar beneden komen.
Dat zal nu duidelijker aangegeven worden.
Luc heeft gevraagd om een voorlopige stellage te plaatsen met planken zodat het
tunneltje nog kan gebruikt worden.
o Jan staat, naast Luc, nu als contactpersoon voor de stuurgroep.
Jan wil er wel blijven opstaan, maar dit was dus oorspronkelijk de voorzitter + een 2 e
persoon; dit hoeft niet per se zo te zijn.
Luc wil wel weten naar wie hij de verslagen moet sturen. Daar staan soms vertrouwelijke
zaken in.
Wie de vergaderingen voorbereidt, zou deze verslagen ook moeten krijgen.
Ondertussen mag Luc Bart en Els in kopie zetten.
Er moet naar de provincie wel één nieuwe naam doorgegeven worden als backup. Dit moet
dus volgende vergadering opnieuw bekeken worden.
Infovergadering kleiputten 2/12
o Was inhoudelijk en qua duidelijkheid in orde
o men kan tot 12/12 nog vragen over de infovergadering indienen
o de opname van de infovergadering is beschikbaar op de site van de kleiputten
o Hopelijk wordt de nieuwe fietstunnel veiliger dan die aan Wienerberger
 Die staat in de winter vol ijs
 Er werd gezegd dat er voor een goede afwatering zal gezorgd worden
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Terhagen in de Steigers
- De gemeente begint meer te communiceren
o Ze communiceren blijkbaar wel vooral online en er wordt met enkele borden opgeroepen
naar de website te gaan kijken
o Er zijn wel folders in en rond de Schransstraat gebust
o Er werd blijkbaar met hoplr opgeroepen tot een infomoment
o We gaan hierover feedback aan de gemeente (Els zal dit doen):
 Folders zijn niet overal bedeeld waar nodig.
 Er kan degelijker geafficheerd worden.
 Er zijn meerdere manieren om te communiceren dan dewelke die gebruikt zijn.

Gazet winter 2021
Artikel
Ledenwerving
Leefbaarheid Terhagen

Winterhappening
Kleiputten
Zwerfvuilactie
Vereniging in de kijker

Detail
Tekstje over AT, de werking, onze doelen, actieve
oproep tot nieuwe leden
Samenvatting van onze actie, vergadering met
gemeentebestuur, eventueel communicatie van
Jurgen?
Afh van onze progressie, een aankondiging van de
happening, of als alternatief een save the date
Stand van zaken, tijdlijn
Samenvatting van de actie en oproep tot
Biljart

Wie
Jan

Status
Draft klaar

Els, Bart

Draft klaar.
Burgemeester
akkoord
Draft klaar

Eline, Diane,
Katleen B
Luc
Jan
Bart

Draft klaar
Nog te doen
Nog te doen

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)
Met of zonder sponsors (in het klein)?
-

De meerwaarde zou zijn dat nieuwe sponsoring ophalen gemakkelijker zou zijn.
Ze hebben langs de andere kant een jaar gratis sponsoring gekregen
We zullen zien hoe vol de gazet staat.

Nalezers
-

Eline, Els, …

Wie gaat de layout doen?
-

Kandidaten zijn Bart Vierbergen, Curd en Rosie.
Rosie gaat een frontpagina proberen te maken en gaat Fried contacteren voor de template, banners,
enz…
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Terhagen Wintert
Verslag van de vergadering van de werkgroep:
Aanwezig: Diane (A.T.) , Katleen (A.T.), Eline (A.T.), David (brouwers) , Bjorn (harmonie) , Yasmien (Akabe), Lien
en Jenna en ? (Jerubo), Martine (d’Elzegrippe)
Datum voor de winterhappening
Zaterdag 19 februari 2022
Van 18.00 – 24.00
Zaterdag opbouw vanaf …, van elke vereniging worden helpers verwacht.
Zondag: 10h00: Laatste opkuis
Locatie

We kozen unaniem voor de locatie bij het museum/zomerbar.
Genoeg plaats, 1 groot ‘plein’
Voorzieningen: podium, WC-wagen, toog
150 euro voor gebruik wc, kosten elektriciteit, gebruik toogwagen, …
Voorgestelde locatie Kerk kan interessant zijn in de toekomst. Nu onzekerheid of de kerk dan in een
toestand is om er iets te doen, geen enkel faciliteit op dit moment en in huidige corona-situatie beter op
een buitenevenement mikken.

Wie doet mee?
Chiro Jerubo
Harmonie de Breydelzonen:
D’Elzegrippe
De Traege brouwers:
Clac! : Bart en Jan kunnen overdag niet helpen door dag van het DKO, maar zoeken wel helpers
Akabe
A.T.
SJT
Concept
winterhappening met vuurkorven , eetkraampjes, drank, en activiteiten
kinderdisco van 18.30 – 19.30 : Jerubo organiseert en animeert dit (playlist, mee dansjes doen)
schmink: Jerubo
Nog andere kinderspellen: Jerubo (bv. reuze-mikodo, Jungle Speed, …)
Springkasteel
Optreden jeugdensemble Harmonie: Bjorn vraagt of dit mogelijk is
Clac workshop/ optreden als opwarmer
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Terhagen zingt : playlist aan Curd De Bondt, d’ Elzegrippe kan mee op het podium staan om te enthousiasmeren,
wie wil mee op het podium om te zingen (enkele micro’s)
Jenna stuurt liedjesboekje door naar ons.
Zangers: Kristof, Els? , Ann? , Tine ?, …..
Daarna DJ
Eten en drinken
Akabe en de brouwers kunnen de bar voor zich nemen
Traege zomer schenken
Warme dranken: chocomelk, glühwein, koffie thee (in tassen)
Warm eten: soep, hotdog, hamburgers, chili sin carne
Zoet: pannenkoeken, taart
Cava en jenever
Navragen en bekijken bij Zomerbar of frieten kunnen.
Op volgende vergadering bekijken welke vereniging waarvoor gaat zorgen.
Terrein
Bij binnenkomst vlag / banner van verenigingen + naamkaartjes
Kramen logisch indelen. Drank bij elkaar.
Tafels voor de kraampjes en kindertent
Verder staantafels en stoelen
Diane, Katleen en Eline gaan eens kijken op het terrein voor indeling en praktische issues.
David checkt opmerkingen naar aanleiding van Bapas (afwas enzo? )
Promotie
- Gazet: Eline
- Facebook: Joeri
- Affiche: Joeri
- Flyers voor de kinderen op A4 met kleurplaat. Diane vraagt of Evelyn een tekening wil maken. Kinderen
kleuren tekening in brengen die mee om een prijs te winnen.
Al wat praktische dingen
Boekjes maken: liedjes kiezen en boekjes maken: Jenna, Diane
Taarten maken: A.T.
Soep: Martine Lioret?
Chili sin carne: Akabe maakt dit
Gas voorzien door A.T.
Geen wisselbekers, wel flesjes en tassen voor de warme drank (geen waarborg)
Drank + eetkaarten. Kan met Payconiq betaald worden.
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Wat moet nu al dringend geregeld worden?
-

Aanvraag evenement gemeenten, aanvraag afwijking geluid: Diane
Affiche (zodra bevestiging gemeente)
Bevestigen locatie zomerbar: Katleen (ok)
Brouwers vergelijken: Diane
Materiaal gemeente: receptietafels, tafels (minder dan Traag aan ’t Spit, niet zittend? ),stoelen (idem),
afvalcontainers, geluidsmeter; Eline
Sabam en billijke vergoeding; Diane
Circulatieplan: Diane
Verzekering; ?
DJ: ok
Springkasteel: Eline Vlotter
kleine vuurschalen: David, Patrick, Jan, Curd heeft korven, Koen, Bjorn, Arnout heeft terrrashaardje
Hout: Diane polst eerst bij Wouter. (paletten via Martine van d’Elzegrippe kan gratis)
Jan: Reet Kasteel van : gratis op te halen , Jan hoort bij zijn vader
Evi heeft ook nog droog hout bij haar moeder (4 M op 1 meter)

Volgende vergadering werkgroep:
Donderdag 13/1/ 2022 om 20.00 in zaaltje sporthal
Nog beslist op de vergadering:
- Naam die gekozen werd voor het evenement: “Terhagen Wintert”
- We gaan de evolutie in de coronapandemie niet afwachten en alvast een aanvraag doen bij de gemeente.
- Eline vraagt aan Joeri om reeds een “Save The Date” op Facebook te zetten
- Er zal ook aan Joeri gevraagd worden om een affiche te ontwerpen

Varia

Payconic is goedgekeurd
- We hebben dus een sticker die de mensen kunnen scannen
- Het moet nog uitgeprobeerd worden
- Er moet bekeken worden of we ook kunnen terugbetalen
Office 365
-

We zouden voor de vereniging een gratis Microsoft O365 kunnen krijgen
We zullen ook het info@actiefterhagen.be mailadres meer gaan gebruiken
Zo kunnen we ook een eigen agenda gebruiken
Eigen Teams voor online meetings
OneDrive opslag (1TB per persoon – 300 personen)

Magazijntje
-
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Stofzuigerzakactie
-

Dit was een idee als vervolg op de actie van september
Voorlopig gaan we dat nog niet doen, maar er mag al eens nagedacht worden tegen de volgende vergadering.
Hoe lang gaan we de banners laten hangen?
- Tot er een tastbaar resultaat van de gemeente is?

ROK mocht bij Chiro Calimero 15 minuten komen praten over hun standpunt
GDPR
-

Moet in orde gebracht worden.

Zwerfvuilopruiming
-

20/3/2022

Waarheen?
22 januari 2022
27 januari 2022
12 februari 2022
12 februari 2022
19 februari 2022
20 maart 2022
8-10 april 2022

Opruiming magazijntje
vergadering
Opendeurdag De Wingerd Terhagen
Jerubo Kookt!
Winterhappening
Zwerfvuilopruiming
AT Weekend

Volgende vergadering
Algemene vergadering + gewone vergadering: 27/1/2022
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