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Katleen, Luc, Bart VK, Nancy, Evi, Curd, Kristof, Bart V, Els, Eline, Arnout,
Jan, Diane, David, Rosie

Verontschuldigd AT

Agenda
Terugkoppeling Algemene Vergadering
Jaarplanning 2022
Korte terugblik: reacties op de gazet
Sponsoring
Winterhappening 2022
Kleiputten
Leefbaarheid Terhagen
AT Weekend
Terhaagse feesten
Planning vergaderingen
Varia ronde
Waarheen
Volgende vergadering

Terugkoppeling Algemene Vergadering
Voorafgaand aan de gewone vergadering werd de jaarvergadering van onze vzw gehouden. Een afgestript verslag
vind je hieronder.
Jaarrekening 2022
Tot 2021 werden de financiën binnen AT gerapporteerd per werkjaar, wat foutievelijk boekjaar werd genoemd in
het kasverslag en de jaarrekeningen, wat naar de fiscus toe foutief was. Daarom wordt er vanaf 2022 gerapporteerd
per boekjaar en per werkjaar, wat een correcter beeld geeft over de financiële situatie van onze vzw.
Boekjaar = jaar van facturatie
Werkjaar = jaar dat de activititeit plaats vindt
Voor boekjaar 2021, werd de jaarrekening en begroting opgesteld op 16 januari 2022 door Kristof Rennen,
penningmeester AT en geaudit op 18 januari 2022 door Evi De Voecht, bestuurder AT en co-volmachthouder op de
financiële rekeningen van de vzw. Om een onafhankelijke, transparante en objectieve kijk op de financiën van AT te
waarborgen, werden de volledige financiën, de jaarrekening 2021 en begroting 2022 ook geaudit door David Van
Baelen, vrijwilliger AT. Alle partijen waren unaniem akkoord.
Begroting 2022
Voor de begroting van 2022 werd er vooral gekeken naar het financieel jaar 2019, daar 2020 en 2021 een vertekend
beeld geven omwille van Covid en het ontbreken van elke vorm van inkomsten.
We houden eventueel rekening met de organisatie van kleinere evenementen of activiteiten met beperkingen,
maar rekenen er toch sterk op dat we een normaal werkjaar tegemoet kunnen gaan.
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Voor 2022 zal het AT Weekend van april een belangrijk aandachtspunt worden. De accomodatie is duurder dan
andere jaren maar voorziet (hopelijk) wel in beter comfort. Het volledig doorrekenen van deze kosten aan de
deelnemers zal echter moeilijker liggen en er zal een financieel plan nodig zijn om deze verdeling correct en
aantrekkelijk te maken voor de leden. Sponsoring, subsidies en activiteiten zullen cruciaal worden om het jaar
financieel een success te maken.
Bestuur 2022
De structuur van AT voor 2022 ziet er als volgt uit. Geen wijzigingen voorzien het komende werkjaar.
Els Matthieu
Co-voorzitter
Bart Vierbergen
Co-voorzitter
Curd De Bont
Secretaris
Kristof Rennen
Penningmeester
Diane Masson
Bestuurslid
Evi De Voecht
Bestuurslid
Arnout Schoofs
Lid
Nancy Van Der Wildt Lid
Jan Van Espen
Lid
Kwijting
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en balans goed en geeft kwijting aan het bestuur voor het voorbije
jaar. De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
Opmerkingen in de Algemene vergadering.
Evi en David hebben geen opmerkingen over de boekhouding.
Er wordt gevraagd dat voor alle inkomsten en uitgaven een bewijsstuk geleverd wordt aan de boekhouding.
Vanaf 1/1/2022 is er een verzekering afgesloten voor het bestuur.
Alle contracten die ondertekend dienen te worden dienen daarom ondertekend te zijn door een bestuurder.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen op de Jaarvergadering.
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Jaarplanning 2022

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Activiteiten
Opruiming magazijntje
Jaarvergadering

Datum(s)
22/01/2022
27/01

Zwerfvuilopruimactie
Terhagen Klinkt!
AT Weekend
Beheer kleiputten
Uitgifte Terhaagse Gazet (Zomer)
Terhaagse Feesten

27/3
19/3
8-10/4

Ontmoeting Keibrekerspad
Vrouwenweekend

Mid-september
7-9/10

Uitgifte Terhaagse Gazet (Winter)

Eind december

Mid-juni
24-27/6

Korte terugblik: reacties op de gazet
De gazet is volledig in een nieuw kleedje getoken.
Iedereen die commentaar gaf is er enthousiast over. Mooie kleuren en fris.
Goed werk Rosie!
Rosie gaat bekijken hoeveel plaats en hoeveel karakters de artikels nu bevatten voor de artikels in de toekomst.
Ze zal hiervoor een documentje in de OneDrive voorzien
Er zou in de toekomst iemand moeten aangewezen worden die het samenstellen van de gazet trekt.

Sponsoring
Er wordt voorgesteld om de sponsorformule een beetje aan te passen: gazet van december zonder sponsors –
sponsors enkel in gazet van juni ifv de Terhaagse Feesten.
Er wordt geopperd dat het toch onfair zou zijn als de grote sponsors slechts één keer in de gazet komen.
Dit zal tegen april terug besproken worden.
In elk geval zal de wijziging van de formule duidelijk moeten gecommuniceerd worden naar de sponsors. De
brochure zal ook moeten aangepast worden.
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Winterhappening 2022
Was voorzien voor 19/2.
Het evenement is goedgekeurd maar Rumst wil dat we de naam Terhagen Wintert niet gebruiken.
 Nieuwe naam obv de poll?
o Voorstel: Terhagen Klinkt! wordt aangenomen.
Er moeten afspraken gemaakt worden over elektriciteit en brandweerkeuring.
 Brandweer is alvast ok.
Wie kan komen helpen? Er is nog maar weinig respons.
Probleem is dat er nogal veel overlap is tussen de verenigingen.
Bedenkingen omtrent de datum en de geldende coronamaatregelen: Tegen die tijd zitten we nog steeds in code
rood.
- Mondmaskers zijn verplicht, maar hoe zing je dan?
- Men zou ook niet rechtstaand mogen drinken.
- Covid safe ticket
- Crowd control (tot 200 pers is er geen probleem)
- Buiten zou er geen maximum zijn om aan tafel te zitten.
- Tenten mogen maar er mag maar 1 kant gesloten zijn
We gaan met het barometerschema aan de gemeente vragen hoe het mag doorgaan.
Wat doen we als er inderdaad niet rechtstaand mag gedronken worden?
Er bestaat ook het risico dat er veel mensen niet kunnen komen door corona.
De vergadering besluit uit te stellen naar 26/3.
We vragen aan de verenigingen of deze datum ok is. Als dat niet lukt, lassen we het af.
Als er daartegen nog coronaproblemen zijn, lassen we het ook af.
Indien het toch doorgaat zal er opnieuw een deelnemersvraag opgemaakt worden.
NVDR:
Ondertussen is het werkgroepje poolshoogte gaan nemen aan de zomerbar. Daar zou er zeer veel werk nodig zijn
om alles in een aanvaardbare staat te krijgen. Bovendien is het zelfs niet zeker of er tegen eind maart nog iets van
infrastructuur zou zijn, want de huidige uitbater van de zomerbar zou de concessie niet verlengen.
Daarom wordt er alsnog gezocht naar een andere locatie. In eerste instantie wordt aan de gemeente gevraagd of
het toch niet zou kunnen in het Dorpshuis. Anders toch De Wingerd.
Tenslotte blijkt dat Akabé hun evenement niet kunnen verplaatsen waardoor we toch opteren voor 19 maart.
De zwerfvuilopruimactie zouden we dan uitstellen naar 27 maart.
Payconiq zou best tegen Terhagen Klinkt! in orde zijn. Dit doet Kristof. Ook cash geld moet voorzien worden.

Kleiputten
Luc geeft een uitgebreid verslag van de stand van zaken:
1. Ludwig Caluwe is eind vorig jaar in pensioen gegaan is dus moest er een nieuwe voorzitter komen. Nieuwe
voorzitter is Luc Lemmens (NVA), gedeputeerde en vroeger ook al lid van de stuurgroep. Geen discussies,
goedgekeurd.
2. Verslag vorige vergadering is door iedereen goedgekeurd behalve door Lantis. Verwacht hier geen echte
problemen.
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3. Op 02/12 (online info moment) waren er 44 “aanwezigen”, daarna nog 188 x bekeken.
a. Adviezen reeds ontvangen (allen gunstig) van FOD binnenlandse zaken, Departement omgeving
(dienst VR), GOP¨, Agentschap wegen en verkeer, OVAM, VMM, gemeente Boom, Gemeente Rumst
b. In Rumst waren 1019 en in Boom waren 857 bezwaren ingediend , allemaal beken en onderzocht
maar toch gunstig advies
4. Aan Tractebel is gevraagd nog eens op te lijsten waarom de sanering nodig is omdat blijkbaar veel van de
bezwaren de sanering in twijfel trekken. Er wordt gesteld dat het niet aan de vergunningsaanvragers is om
die noodzaak in vraag te stellen. Is een wettelijke verplichting opgelegd door OVAM.
Ook werd er beweerd dat in het OBBO geen gips is waargenomen (fout en eigenlijk irrelevant), alsook dat
sulfaten van nature aanwezig zijn. Dat klopt maar is irrelevant want sulfaat is een gidsstof niet de
verontreiniging.
5. Aanklacht van de communicatievertegenwoordiger omtrent de eenzijdige berichtgeving van de lokale
“journalisten”. Belichten alleen de visie van ROK en negeren de info verstrekt door de provincie. Niks
nieuws maar moeilijk tegen te ageren.
6. Om zeker later niet voor verrassingen te komen en dus bijkomende kosten te sparen gaat men in het
gebied van het huisvuilstort bijkomende boringen uitvoeren. Daarvoor moet men met grote vrachtwagens
het terrein op. Ik heb gevraagd dit duidelijk te communiceren naar de bevolking zodat de mensen weten
wat er aan de hand is als ze ineens activiteit op het voormalig stort waarnemen.
7. Timing blijft ongewijzigd, voor details zie de Terhaagse Gazet.
8. Varia Alleen Jan Dierckx (wijk Bosstraat) had een puntje, dat er nog altijd dagzomend asbest in het gebied
was. Antwoord: dat klopt maar is niet relevant want niemand mag in het gebied en de luchtmetingen
hebben aangetoond dat er buiten de omheining geen asbestvezels te bespeuren zijn
Het zouden niet alleen mensen van Rumst (en Boom) zijn die bezwaren ingediend hebben.
Sommige bezwaren wegen minder door door de afstand tussen het gebied en de woonplaats van deze personen.
De gemeenten hebben beslist om alle mensen die een bezwaar ingediend hebben een antwoord te bezorgen.
Ook het saneren werd in vraag gesteld. Oa. Omdat er ook in de omgeving sulfaten gevonden worden.
Sulfaten zijn een aanwijzing dat er verontreiniging kan zijn (gidsstof).
Er zijn ook nog andere gidsstoffen gevonden.
Er zullen nog boringen gebeuren op het terrein om te bevestigen dat de zettingen zijn zoals men denkt dat ze zijn.
Dit vooral op en rond het Antwerpse stort. Dit om vooral zeker te zijn dat men inzicht heeft met wat er zal gebeuren
wanneer er zware vrachtwagens over het terrein zullen rijden.
Er is naar ons een vraag gekomen van een journalist (Eric Pompe) die ons (en dat van Natuurpunt en Groen Boom)
verhaal zou willen krijgen. Luc gaat daarmee akkoord. Liefst apart en niet tesamen met de andere partijen.
Wel zeker eisen dat we het artikel eerst mogen lezen vooraleer het gepubliceerd wordt.
We denken dat onze stem meer indruk maakt dan de communicatie van de overheid.
De vergadering gaat akkoord. De mail met de vraag zal doorgestuurd worden aan Luc.
Er zal nog met Luc overlegt worden om te bekijken waar we de zwaartepunten willen leggen. We vragen Bruno om
hierover samen te zitten. Els zal ook deelnemen.
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Leefbaarheid Terhagen
-

Kerk: naamgeving kerk – gemeenschapscentrum
Grondige bespreking in februari:
o Gaan we de banners nog laten hangen?
o Hoe gaan we de gemeente nog bevragen?

AT Weekend
-

-

8-9-10 april – mooi, groot huis voor 50 personen maar niet goedkoop => 55 euro per persoon boven de 12
jaar voor het verblijf, kinderen onder de 12 aan halve prijs
o Dit is duurder dan vorig weekend. Hopelijk krijgen we veel mensen bij elkaar.
Annuleren kan in principe niet meer.
Kristof heeft gevraagd aan de eigenaar om het terug in verhuur te zetten. Als het dan toch nog weggaat, is
het gratis geannuleerd.
Er komt zo snel mogelijk een inschrijvingsformulier. Van zodra we genoeg inschrijvingen hebben (25 à 30),
zal bevestigd worden dat we toch komen.
Kandidaten voor voorbereiding door werkgroepje
o Arnout, Evi, Katleen, Kim?

Terhaagse feesten
24-25-26-27 juni
Diane gaat het evenement aanvragen + het materiaal (het evenement moet eerst aangevraagd worden) en vraagt
ook alvast WC-wagen en springkastelen aan (enkel zaterdag)
Kristof gaat de brouwers contacteren.
Kristof vraagt alvast de 2 zelfde bands als vorige keer, zonder vast te boeken: Base6, Starshifter
Kristof en Bart V: overleg met Breydelzonen over subsidies en sponsorformule
Er zal binnenkort samengezeten worden met de Breydelzonen door Bart V., Diane, Kristof
P.A. moet ook nog gevraagd worden!

Planning vergaderingen

Er wordt voorgesteld om de vergaderingen voor langere tijd vastleggen, telkens in het begin van de maand?
Zorgen dat er niet te veel overlap is met de vergaderingen van de bierclub.
Proberen wisselende avonden te kiezen
feb : woensdag 16/2
mrt : donderdag 10/3
apr: AT weekend
mei: maandag 2/5
juni: dinsdag 7/6
juli: woensdag 6/7

Varia
Magazijntje is opgeruimd en materiaallijst is terug geupdate ifv waardering en verhuur
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Waarheen
12 februari 2022
12 februari 2022
11-13 maart 2022
19 maart 2022
27 maart 2022
Mei 2022
24-27 juni 2022
8-10 april 2022
7-9 oktober 2022

Opendeurdag De Wingerd Terhagen
Jerubo Kookt!
Openingsweekend gemeenschapscentrum
Terhagen Klinkt!
Zwerfvuilopruimactie
Beheerswerkzaamheden kleiputten
Terhaagse Feesten
AT Weekend
Vrouwenweekend

Volgende vergadering
16 Februari : leefbaar terhagen
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