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Vergadering
AT

Aanwezig
Verontschuldigd

Agenda
- Terhaagse Feesten
- Belastingen
- Plantjesweekend

Jan, Katleen, Els, Arnout, Bart VK, Nancy, Bart V., Patrick, Curd, Diane,
Sven (namens Breydelzonen)
Eveline, Hedwig, Siska, Eline, Joeri, Wim

- Lidmaatschap BBL
- Sanering deelgebied 2
- Ontmoeting Keibrekerspad

-

Weekends
Snoeien
Magazijntje

Terhaagse Feesten
Zeer geslaagde editie, qua omzet zelfs de tweede beste.
Algemene sfeer
Bijkomende optredens van beide turnkringen en BZ_jeugd werden zeer gesmaakt.
Muziek stond ‘s middags en ’s avonds dikwijls te luid
Inzet van iedereen was weer op en top super.
Sponsoring
Nog opnieuw te contacteren sponsors: Phanta Rei + VDA (Bart V.) , Allreno (Arnout)
Sponsor die uiteindelijk niet betaald heeft: KB vochtbestrijding
Breydelzonen vragen om de sponsorformulieren sneller te krijgen.
Het rekeningnummer ontbreekt op de sponsorbrochure en op de website
Geen hoofdsponsors in de tent geafficheerd
Er op letten dat alle sponsormateriaal tijdig in het park is.
Dyva stond tweemaal in de gazet, met oud logo.
Promotie
Affiche anders opbouwen: Niet per locatie maar per hoofdactiviteit
Borden van AT vervangen door spandoeken
TF waren weinig zichtbaar in het dorp, kunnen er geen wimpels of zo gehangen worden?
Parkfeesten beter aanduiden aan het begin van het park.
Drukwerk:
Veel te veel gazetten, we hebben er wel maar 1300 betaald.
Om de verdeling transparanter te maken zijn er nieuwe verdeelrondes opgesteld.
Protonkaarten volgend jaar andere naam geven.
Mix van €10 en €20 protonkaarten was positief.
Logistiek
Stoelen bij Aster X zijn € 0.20 goedkoper dan bij de gemeente, volgend jaar daar bestellen?
Gemeente was veel te laat met het brengen van het turnmateriaal.
In/Uitrit park tijdig afbakenen op zondag zodat er geen onverlaten parkeren.
Emmers kopen
Diepe dubbele spoelbak kopen.
Bijkomende domino blokjes kopen
1 spot herstellen
Extra spot plaatsen tussen poort en springkastelen, voorstel om een ‘bollamp’ aan te kopen.
Checken of we bij AsterX paraplu’s kunnen huren.
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Eten en drinken
Er was van alles genoeg.
Volgend jaar ofwel meer melkpotjes ofwel opnieuw kleine voorverpakte melkjes.
Het winkellijstje voor de coverbandjes en ontbijt volgend jaar herbekijken.
De eetstandjes waren te snel weg.

Springkastelen
Piketten dieper in de grond slaan en afdekken voor de veiligheid
Borden bij plaatsen: AT is niet verantwoordelijk voor ongevallen
Bord plaatsen bij één springkasteel: enkel voor kinderen kleiner dan 1 meter.

Belastingen
Diane heeft intussen contact opgenomen met Annelies Maene

Plantjesweekend
Plantjesweekend: Zaterdag 16 september > Van al de aanwezigen op de vergadering kan niemand.
Jan stuurt een mail rond.

Lidmaatschap BBL = € 100
We gaan ons lidmaatschap verlengen

Tenten Rumstse Volksfeesten
Van woensdag 16 tot dinsdag 22 augustus.
Jan zegt toe met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het de laatste keer is als de tenten dit jaar niet fatsoenlijk worden
terug gebracht.
Jan bezorgt de sleutel van het magazijntje aan Bart Van Keer.

Ontmoeting op het keibrekerspad
Optie 1 = 8 oktober
Optie 2 = 3 september
Jan contacteert de Schorre om te zien wat mogelijk is

Vrouwenweekend Actief Terhagen: 29/09 > 31/01
Weekend Actief Terhagen: 13/10 > 15/10
14 oktober > Bastogne >> 66 bedden
Jan start de inschrijvingen op, begin september zetten we een werkgroep op.

2018 = 20 jaar Actief Terhagen
Om is over na te denken tijdens de vakantie.

Snoeien in de kleiputten
Zondag 27 augustus om 10:00
Curd > Nieuwsbrief

Magazijntje
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Lichtslingers werden geïnventariseerd,
We hebben 8 slingers met ledlampjes en 2 slingers met gloeilampen.
Alle led-lampjes zijn nu in gebruik.
Jan neemt contact op met Koen voor de plaatsing van rekken in de bergruimte bij Natuurpunt.

Standpunt + volgende stappen “sanering voormalige kleigroeve Terhagen”
Tot nog toe wel / Niet gebeurd
EEN OPEN BRIEF werd verstuurd aan deputatie provincie Antwerpen met de gemeentebesturen Rumst en Boom
in cc. op initiatief van Wijkcomité Bosstraat en ondertekend door
[Aktiegroep “Red onze Kleiputten” ; Jeugdbeweging Chiro Calimero ; Voorzitter wijkraad Boom Hoek-Bosstraat ;
Jeugdbeweging Akabe 'Toetertoe ; Mountainbikers (600+ handtekeningen) ; Go Basisschool Boom Park ;
Visvereniging “De Lustige Vissers” ; Go Basisschool Villa Kakelbont ; Wandelvereniging “De Kleitrappers” ]
Actief Terhagen heeft deze brief niet ondertekend omdat:
- We op de voorbereidende vergadering hadden gepleit voor een unanieme visie waarbij de nadruk zou
liggen op overleg en nabestemming.
- De brief de week nadien verstuurd door wijk Bosstraat en daarna de uitnodiging kregen om alsnog te
ondertekenen.
EEN PLAATSBEZOEK IN DEELGEBIED 2 werd, op vraag van Renilde Thys (wijk Bosstraat), georganiseerd
door Patrick op donderdag 6 juli met Eddy Stuer, Pol Segers, Renilde Thys en Etienne De Brouwer (wijk
_Bosstraat).
- Er is uitgebreid gepraat over de stort problematiek, sanering, ...
- Eddy Stuer was één van de kartrekkers tegen de stortproblematiek in de jaren ’80. Hij heeft veel
sympathie voor het gebied maar kan zich toch niet engageren.
- Pol Segers, bestuurslid Natuurpunt Klein Brabant, nam geen duidelijk standpunt in maar lijkt zich toch in
het dossier vast te bijten.
OP EEN INFORMEEL GESPREK MET NP RUPELSTREEK, (Jan, Patrick en Erick De Keersmaecker )
pleit Erick voor een unaniem standpunt en een brief aan de provincie waarin we overleg met provincie aan vragen.
Volgende stappen
1: We vinden dat we een unaniem standpunt moeten verdedigen met de andere betrokken partijen. Om hiertoe te
komen stellen we eerst zelf een ontwerptekst op die we dan kunnen voorleggen aan collega-actievoerders.
Na overeenstemming kunnen we dan breder communiceren.
Standpunt Actief Terhagen is op dit moment:
Bij voorkeur: Enkel sanering (gebied blijft geaccidenteerd dus onbruikbaar voor projectontwikkeling).
Eventueel: Sarcofaag > wat is dan de na bestemming
Behoud van de open ruimte
Behoud van vrije natuurbeleving
Aanstelling van een beheerder.
Wie zal het gebied beheren / coördineren ?
Niet: Volledige opvulling.
Gebied toegankelijk houden tijdens de werken
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Lawaaihinder beperken voor de buren
Jan vraagt aan Bruno of hij een ontwerptekst wil opstellen.
2: Els stelt een brief op aan de projectleider met de vraag of we aan de participatiegesprekken kunnen deelnemen.
Gemeente Rumst en Rik Rottger worden in cc. gezet.

Waarheen
17/09
13-15/10

Opendeur Natuurpunt in de Kleiputten
Weekend Actief Terhagen

Volgende vergadering
Woensdag 6 september
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