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Jan Van Espen
voorzitter
Bart Vierbergen
ondervoorzitter
Diane Masson
penningmeester
Curd de Bont
secretaris
Els Matthieu
bestuurslid
Nancy Van der Wildt lid
Arnout Schoofs
lid
Evi, Joeri, Luc, Katleen B., Kristof, Bart VK, David, Rosie, Bjorn

Aanwezige
sympathisanten die
onze vereniging met
hart en ziel steunen
Verontschuldigd

Wim, Katleen VE, Bruno, Koen

Agenda
Financieel verslag + begroting
Activiteiten 2019 - jaarplanning 2020
Bestuur
Evaluatie werking
Kwijting + goedkeuring financieel verslag

Financieel verslag
Jaar

Bedrag

Nettoverschil

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€ 14.291
€ 16.742
€ 19.290
€ 23.914
€ 26.982
€ 32.809
€ 34.331
€ 38.916
€ 43.474
€ 50.079 (*)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.451
2.547
4.624
3.068
5.048
2.301
4.585
4.558
6.605

De effectieve rekeningstand op
31/12 was iets minder maar bij dit
bedrag werden nog openstaande
betalingen van 2019, betaald in
2020 bijgeteld
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+/- per jaar
7 000 €
6 000 €
5 000 €
4 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
- €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Categorie
Gazet
20 jaar AT
Materiaal
Tenten
Traag aan 't spit
Traktatie
Drukwerk
AT-weekend
Divers
Vergaderzaaltje
Vrouwenweekend
Uitstap
Lidgeld
Verzekering
Giften
Bank_Kosten_Interesten
Ontmoeting Keibrekerspad
Boekhoudkundig
Subsidie FairTrade
Tentverhuur
Subsidie BBL
Zwerfvuilactie
Terhaagse Feesten
Subsidie Rumst Wijkvereniging
Subsidie Terhaagse Feesten
Sponsoring
Grand Total
29-01-20

2017
-1455
-905
-426
2
-284
-57
0
-30
-70
0
-108
-100
-28
-30
-13
15

180
1000
626
-290
860
2048
3650
4585

2018
-1188
-1963
-558
-134
-65
-52

-107
-90
0

2019
-1156
-332
-258
-676
-126
-393
-449
-116
-80
-181

-28
-21
-6
176
105
122
270

2
-124
1

577
62
860
2647
3750
4357

573
2419
860
2462
3850
6605

330
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Sponsoring
Subsidie Terhaagse Feesten
Subsidie Rumst Wijkvereniging
Terhaagse Feesten
Zwerfvuilactie
Subsidie BBL
Tentverhuur
Subsidie FairTrade
Boekhoudkundig
Ontmoeting Keibrekerspad
Bank_Kosten_Interesten
Giften
Verzekering
Lidgeld
Uitstap
Vrouwenweekend
Vergaderzaaltje
Divers
AT weekend
Drukwerk
Tractatie
Traag aan 't spit
Tenten
Materiaal
20 jaar AT
Gazet

-6000

Bemerkingen kasverslag 2019
-

-

De Terhaagse Feesten van 2019 waren financieel succesvol omdat we de prijzen verhoogd hadden maar
vooral om dat we op de uitgaven hadden bespaard, meer specifiek de coverbands. Hier had de kwaliteit
zwaar onder te lijden
In 2019 werden nauwelijks kosten gedaan aan materiaal om dat we al veel hebben.
Het kapitaal van de vzw blijft jaar na jaar stijgen, wat niet de bedoeling mag zijn. De omzet van een vzw
zou maar twee keer de jaaromzet mogen zijn/ de jaaromzet van Actief Terhagen is +/- € 7000.

Begroting 2020
Voorstellen om extra uitgaven in 2020 te verwezenlijken
- Tenten grondig nazien en vervangen waar nodig
- Elektriciteit conform de wet maken (vooral dan de stekkers)
- Door onze werking (bekommernissennota, stuurgroep kleiputten) is het misschien interessant om opnieuw
lid te worden van de BLL. Diane / Els bekijken of er ook andere ondersteunende verenigingen bestaan.
- Onze sponsors nog eens een keertje in de bloemetjes zetten
- Onze bijdrage aan Traag aan’t spit verhogen
- Duurdere en kwaliteitsvollere coverbands nemen voor de Terhaagse Feesten ?
- Vergoeding geven aan verenigingen die komen optreden op de Terhaagse Feesten.

29-01-20
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Bestuur 2020:
Geen wijzigingen ten opzichte van 2019
Jan Van Espen
voorzitter
Bart Vierbergen
ondervoorzitter
Diane Masson (*)
penningmeester
Curd de Bont
secretaris
Els Matthieu
bestuurslid
Nancy Van der Wildt lid
Arnout Schoofs
lid

Diane stopt met het penningmeesterschap en draagt dit over aan Kristof Rennen.
Diane zoekt een datum voor overdracht (one drive, bank…)
Diane blijft bestuurslid van Actief Terhagen.
In juni bestaat de vzw Actief Terhagen vijf jaar = opnieuw verkiezingen

29-01-20
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Activiteiten 2019 - Jaarplanning 2020

Januari

2019
Traag aan’t spit

Februari
Maart

Zwerfvuilopruimactie

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

2020
Traag aan’t spit
Jaarvergadering

Datum
11/01/2020
22/01/2020
22/03/2020

Uitstap?
Beheerswerkzaamheden
kleiputten
Terhaagse Feesten
Uitgifte Terhaagse Gazet

Ontmoeting Keibrekerspad
Vrouwenweekend

Uitgifte Terhaagse Gazet

23/05/2020
Terhaagse Feesten
Uitgifte Terhaagse Gazet

27>29/06/2020

Ontmoeting op het Keibrekerspad

06/09/2020

Vrouwenweekend

02>04/10/2020

Uitgifte Terhaagse Gazet

Evaluatie werking:
We worden allemaal beetje bij beetje ouder.
Daarom moeten we dringend op zoek naar nieuwe mensen.
Op deze eerste vergadering mogen we al meteen nieuw jong bloed verwelkomen: welkom aan Kristof, Sandra en
Evi.

Kwijting
De Algemene Vergadering keurt de resultatenrekening en balans goed en geeft kwijting aan het bestuur.
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

29-01-20
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Magazijntje opruimen
Datum: 8 februari 2020: 9h30

Park Terhagen
Schepen Geert Antonio (openbare werken, mobiliteit, dierenwelzijn) wil met enkele mensen van AT het park van
Terhagen naderbij bekijken om van gedachten te wisselen.
Hij stelt voor om dit te doen op zaterdag 25 januari tussen 15h00 en 16h00.
Later zal hij zijn oor ook te luisteren leggen bij Akabe, de school, …
Zijn mee gegaan: Jan, Katleen B. Els, Arnout, Joeri
Onze voorstellen waren:
Hoge groene buffer aan de kant van waar de appartementen komen
Festivalplein laten grenzen aan het oude gemeentemagazijn.
Dubbele ontsluitingspoort tussen gemeentelijk magazijn en het park
Poortje tussen museum en park
Nutsvoorzieningen in het park leggen (elektriciteit, water).

Terhaagse Feesten:
Bjorn probeert nog eens X-zent te bereiken
Kristof gaat ook op zoek en heeft een eerste band vastgelegd: Base6 (http://base6band.be/)

Bekommernissennota
Is naar burgemeester en schepenen verzonden op datum van 23/12/2019
Enkele dagen antwoord gekregen van burgemeester Jurgen Callaerts dat de nota eerst intern zal besproken worden.

Gazet
Naar aanleiding van het artikel in de Terhaagse gazet van december m.b.t. de kleiputten werd een pamflet gebust
door actiegroep ‘Red de kleiputten’.

Stuurgroep Kleiputten
De data voor 2020 werden gecommuniceerd
Volgende stuurgroep gaat door op 6 februari 2020
Maandag 20 januari werd een nieuwsbrief verzonden naar een 400-tal mailadressen die zich inschreven op
kleiputtenterhagen.be. Hierin werd, naast een stand van zaken, ook plaats en datum aangekondigd van een
infomoment dat wordt gepland met de Werkgroep Communicatie.
Inhoud en uitwerking van dit moment worden op de stuurgroep van 6 februari besproken.
Datum infomoment is: dinsdag 21 april van 17u tot 21u in congrescentrum De Pitte in Boom.

Raadscommissie Kleiputten
Er zou een raadscommissie zijn geweest over de kleiputten op 22 maart.
De aankondiging daarvan hebben we gemist of is er niet geweest.

Zwerfvuilactie
Datum: zondag 22 maart
Jan stuurt aanvraag naar gemeente
Kristof contacteert De Wingerd

29-01-20
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Evaluatie Traag aan’t spit
Minder opkomst omdat
Een dag na receptie van de gemeente die doorging in de kerk en waar alles gratis was.
Turnkring Hou & Trouw deed niet mee.
Clac! was in verhouding met vorig jaar met een kleinere bezetting
Medewerking:
AT: Liep vlot, een vijftal vaste helpers moest spijtig genoeg om gegronde redenen afhaken.
Verenigingen hebben goed geholpen met een extra dikke duim voor BZ en Akabe.
Eten:
Varken was niet gaar = veel nadien bakken
Varken was omzeggens op.
Grote portie = Een goed gevuld bord (dit was niet altijd het geval waardoor ook veel saus over)
Voor de broodjes grotere bordjes nodig
De helft te veel broodjes van bakker Idriss
Aan de snijtent = min. 7 man
Beenhouwer Bert stopt er mee!
Weinig soep gedronken, was daags nadien wel superlekker
Slechts 60 hotdogs verkocht wat logisch is om dat er veel minder kinderen waren.
Aan de kassa beter afficheren dat er naast varken ook ander eten is, ook vegetarisch.
Drank
Cava van 20 jaar is nu op.
Jenever: geen zicht op
Niemand miste de wisselbekers
Dit was het eerste jaar zonder frisdrank bekers, drank werd gegeven in kleine flesjes.
Er was geen vraag naar frisdrank glazen.
Hellegat was een schot in de roos, volgend keer bestellen bij de Klem, = veel goedkoper
Algemeen
Houtkacheltjes gaven te veel rook
Springkasteel was iets te groot waardoor het torentje beschadigd raakte.
Plafond van afdak komt letterlijk naar beneden en is niet langer waterdicht.
Tafels onder het afdak stonden te kort bij elkaar
Volle gasflessen van Primagaz mochten we terugbrengen naar Lemmens in Reet.
Lege gasflessen van Primagaz (zwarte en rode) hebben geen waarborgkaart nodig
Verhoging van de drankprijzen was een goed idee
Verloren en achtergelaten goeds nog op te halen in magazijntje
Wie heeft verkeerdelijk de nieuwe pot van Koen & Katleen mee genomen?
Clac! Sessies: liever 2 korte workshops dan 1 lange.
Welke kosten neemt AT op zich
Gas
Communicatie (Flyers, affiches)
Knuffel varkentjes
Jenever die vorige jaar over was
Geschonken cava die nog over was van ons jubileum jaar.
Hout
Inkomsten
Waren op rekening houdend met de lagere opkomst nog zo slecht niet omdat de prijzen verhoogd waren en
de eters langer bleven en meer consumeerden.
Volgend jaar: Eens uitkijken of we geen alternatief hebben voor Traag aan’t spit.
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Waarheen
8- februari
8- februari
21-22 maart
22-maart
28-maart
29-maart

Opendeurdag School De Wingerd
9h30 – ’s middags: Magazijntje opruimen
Toneel d’Elzegrippe: Uit de opgestelde doodle kwam Vrijdag 20 maart om 20h00 voor tien
personen als beste datum uit. Inschrijven via mail bij: ria.bergmans@ telenet.be
Zwerfvuilopruimactie
Bierkwis
Kinderboekenverkoop Gros + Tweedekans markt van ‘De Wingerd’

Volgende vergadering
Donderdag 13 februari
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