www.ActiefTerhagen.be
VERGADERING DD. 20220310
Aanwezig AT
Verontschuldigd AT
Aanwezige verenigingen

Rek Nr: BE69 1030 5565 9678

Els, Katleen, Eline, Jan, Bjorn, Evi, Nancy, Bart VK, Diane, David, Rosie,
Arnout, Bart V, Luc, Curd, Joeri
Koen, Kristof
Chiro Jerubo, Brouwers, Harmonie, Akabe, d’Elzegrippe

Agenda
Terhagen Klinkt en zingt – samen met de verenigingen
Leefbaarheid Terhagen
Sponsoring 2022
Zwerfvuilopruimactie
AT Weekend
Terhaagse feesten
Varia
Waarheen
Volgende vergadering

Terhagen klinkt en zingt: 19/3 – parking sporthal - BKO
Planning Zaterdag:
9.30 samenkomst aan magazijntje: Actief Terhagen – inladen materiaal
- 2 remorken zijn voorzien
10.00 samenkomst parking sporthal met verenigingen, opbouw
- er is een plan voor de opbouw
- er zijn 5 tenten nodig
- de tentverhogers zijn nodig
- 2 togen (geen afwas)
18.00 start
18.15 optreden HIT (jeugd Harmonie)
18.30 – 19.30 kinderdisco (chiro)
19.45 Clac!
20.00 uitreiking prijsje kids (kleurplaat)
20.05 – 21.00 ? zangstonde
- er is een boekje in de maak. Staat bijna op punt
- er gaat een qr code gemaakt worden en tekst wordt gebeamd (bij goed weer)
- er is een klein podium voorzien voor de mensen van d’Elzegrippe + enkele zangers
21.00 DJ
24.00 einde - afbraak
+ zondag 10.00 laatste opruim
- Materiaal zal in de sporthal geleverd worden en zal daar terug naartoe moeten.
o Er moet gezorgd worden dat we nog na middernacht in de sporthal kunnen!
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Verenigingen - eten, drinken, …
Tent 1: kassa + cava en jenever
D’Elzegrippe verkoopt Cava en jenever
aankoop cava en jenever AT
Tent 2: toog
Akabe en Brouwers
Glazen voor Traege zomer worden geleverd door de brouwers.
Ze willen hier waarborg voor vragen. Dit hebben we liever niet.
Gebroken glazen zullen vergoed worden. Wel zorgen dat deze regelmatig afgeruimd worden.
Tent 3: hotdogs, pannenkoeken, chili, soep
Harmonie: hotdog, pannenkoeken
AT zorgt voor ingrediënten
Martine: soep
Akabe: chili
Harmonie zorgt voor materiaal kraam
Soeptassen: magazijntje
Schaaltjes vale viver :waar zijn die?  Diane zorgt ervoor
Microgolf: Bjorn
Tent 4: warme drank, taart, hamburgers
AT
2 percolators: 1 uit magazijntje, 1 van de Harmonie
Magazijn: tassen, lepeltjes, ondertassen, vorken, bordjes
Moet nog iemand meebrengen:
- Spatel om te bakken
- Broodmes
- Taartmes
Taartenbakkers: er zijn al kandidaten. Ook iemand van d’Elzegrippe.
Tent 5: DJ, podium, scherm en beamer
Beamer: Sam
Boekjes: Katleen
QR-code: Diane
Zingen en enthousiasmeren: d’Elzegrippe, Bjorn, Kristof, Ann?
Speelplaats school
Springkasteel, fietskes
Chiro zorgt nog voor spelen.
Helpers
Helpers opbouw: al 11 reacties, wie kan nog?
Shiftenlijst : wordt op de dag zelf opgemaakt
Afwas: elke vereniging 1 afwasshift
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Financieel:
- cash geld is in orde - payconiq ook maar Kristof probeert die nog uit
- Protonkaarten: Bart
- Iedere vereniging brengt asap de bonnetjes binnen
Flyer is klaar – verdeling op de vergadering
Curd probeert nog een nieuwsbrief te versturen.
Kleurplaatflyers voor de Wingerd en de Chiro.
- Evi gaat die afgeven aan de Wingerd
- Chiro neemt die mee
- Ter Doelhagen: Rosie
Affiches: Ramen, Ontmoetingscentrum?
- Afspreken met de gemeente
Facebook: Joeri
Hout:
- Bij mama Evi (Boom): Bart Vierbergen.
- Wouter brengt paletten, deze moeten nog gezaagd worden
- Kettingzaag voor paletten: Curd.
Gasflessen
- Checken bij Koen
- In het magazijn staan er nog een aantal
- Er zijn 5 flessen nodig voor de standjes
Vuurkorven/schalen
- Er worden er enkele voorzien

Leefbaarheid Terhagen
Flyers zijn klaar. Bussen tesamen met Terhagen Klinkt.
Nog afspraak maken met de gemeente voor een gesprek, begin mei zodat we in de gazet van juni opnieuw een
artikel kunnen zetten.
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Sponsoring 2022
Voorstel: kleine aanpassing aan de sponsorformule:
Sponsorformule
Juni:
banner onderaan de eigen affiche

€ 30

€ 100

€ 300







Juni:
logo in de Terhaagse Gazet van juni

1/12 pagina

1/4 pagina

1/2 pagina

Weekend Terhaagse Feesten:
vermelding op prijslijsten op tafel (zaterdag)

klein

middel

groot

Doorheen het jaar:
logo op website AT - rubriek sponsors
Weekend Terhaagse Feesten:
promo op het terrein (zaterdag)

--





--

Eigen vlag of
banner

Eigen vlag of
banner

Weekend Terhaagse Feesten:
promo in Trappistencafé (maandag)

--





Juni:
logo op de affiche van de Terhaagse Feesten

--

--



Weekend Terhaagse Feesten:
promo in tent BZ (vrijdag en zondag)

--

--



Doorheen het jaar:
logo op website AT - permanente reclameloop
december:
logo in de Terhaagse Gazet van december

--

--



--

--



Er wordt opnieuw voorgesteld om de gazet van december sponsorvrij te houden.
- De Harmonie is alvast akkoord.
- De meeste mensen zijn voorstander om alle hoofdsponsors toch in december op te nemen
Ziet iedereen het zitten om opnieuw ‘zijn/haar’ sponsors te contacteren?
- Els doet de ronde – geen problemen
- AsterX wil eventueel sponsoren met (al?) het materieel voor de TF (toog, frigo’s, koelwagen, …)
o Vorige keer was Prik&Tik toch nog goedkoper, maar toen sponsorde AsterX enkel de toog
Timing?
- flyer klaar tegen begin april
- sponsors bevragen tegen 1 mei
- Gazet bussen weekend 11-12 juni (14 d voor TF)
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Zwerfvuilopruimactie 27 maart
Het team doet zijn voorbereidingen:
- Flyer
- Facebook
- Nieuwsbrief (Curd)
- Fried / gemeente contacteren
We moeten opnieuw door de putten gaan.

Weekend april
-

Aantal deelnemers: 43
o Het zal dus een vol huis zijn.
werkgroepje Arnout, Evi, Katleen, Kim
o er is een mail in de maak

Terhaagse feesten 24-25-26-27 juni

Aanvraag bij de gemeente, materiaal: Diane heeft een lijst nodig
Er moet zeker nagekeken worden wat we nodig hebben voor de elektriciteit
- we moeten zeker weten wat de mensen van de eetstandjes nodig hebben aan ampères
- hoeveel ampère levert het gemeentemagazijn?
- Hebben zij een paddenstoel van 64A?
WC-wagen en springkastelen zijn aangevraagd
Bandjes en P.A. voor zaterdagavond
- Diane, Jan en Curd zijn een repetitie van Groove Pandora
o Dit viel zeer in de smaak.
o Zij kunnen ook voor een p.a. voor Starshifter zorgen.
- We gaan dus voor Starshifter om 19u30 en Groove Pandora rond 22u
- De niet weerhouden groepjes moeten wel nog beantwoord worden
o Hiervoor zorgt Kristof
o Deze worden ook opgelijst voor de toekomst
Verdere voorbereiding op vergadering van 2 mei voor
- Eetstandjes
- Spelletjes
- Trappistencafé

Varia
Mei 2022
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Waarheen
11-13 maart 2022
19 maart 2022
27 maart 2022
8-10 april 2022
11 juni 2022
24-27 juni 2022
7-9 oktober 2022

Openingsweekend gemeenschapscentrum
Terhagen Klinkt!
Zwerfvuilopruimactie
AT Weekend
Beheerswerkzaamheden kleiputten
Terhaagse Feesten
Vrouwenweekend

Volgende vergadering
mei: maandag 2/5
juni: dinsdag 7/6
juli: woensdag 6/7
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