
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 09/04/2019 
● Aanwezig: Freeken, Martine, Roger, Eric, Willy, Bart, Erwin, Ronny 
● Verontschuldigd: Filip, Jorden, Danny 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 18/03/2019 

Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Brief naar gemeente ivm aanpassingen parking wordt verstuurd.  
● Petanque is gestart. Er was veel volk.Iedere maandag om 18u wordt gespeeld, zolang de 

weersomstandigheden het toelaten.  

Bart 5 min 

    

Financieel verslag  Status: 2895.65€ Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

    

Wandeling 
14 april 2019 

● Bedeling flyers ok? → lijst overlopen: OK. Herkenbaarheid van logo/layout is pluspunt. 
○ Volgende keer ook A4 affiches? 
○ Ook persoonlijk inschrijven? Ook ter plaatse inschrijven? 

● Taakverdeling + opruimploeg 
○ Uitpijlen : vrijdag pijltjes, zaterdagnamiddag 13u30 aan Groenendal: de bakjes 

uithangen (Roger+Erwin), zondagvoormiddag de teksten/opgaven 
○ Boodschappen: Freeken.  
○ Zaterdag: drank (Bollaert → Bart en Ronny) 
○ Zaal klaarzetten 11u (Ronny, Freeken). (Ronny laptop). 
○ Start om 12u. Meteen croque monsieur -> bakploeg + bediening drank: Ronny, 

Martine 30 min 



Freeken.  
■ Croque Toestellen: Freeken (2x) 
■ Croque uit het vuistje -> serviettes nodig. 
■ Hoeveel per persoon? 2 per persoon voorzien 

○ Vertrek: inschrijvingen controleren, formulier meegeven, ...: Freeken 
■ Erwin zorgt voor stylo’s. 

○ Appel uitdelen (portiek Kerk): Martine + Danny : vanaf 13u00.  
■ (appels + tafel brengen door Freeken )  

○ St Elooi: Jenever (citroen + oude klare + iets non-alcool: fruitsapjes) : Roger  
■ Glazen : wegwerp glaasjes: is nog  
■ Plastic bekertjes → winkel 
■ Drankbediening + opruimen (15u tot einde): Eric + rest 

○ Opruimploeg: iedereen die beschikbaar is. 
○ Prijslijst ? Alles is gratis. 
○ Vragenlijst invullen +  

■ Prijzen geven ? Aankoopbon ? gemeente of AVEVE. Prijs 1: dichtst bij 
aantal stappen + vragen verbeteren + 1 onschuldige hand.  

■ Vragen verbeteren: Bram ? Martine 
■ Antwoorden  meedelen. Achteraf uithangen. Martine maakt lijst met 

antwoorden  
○ Dress code: de bewonersplatform vest ! 

● Hebben we vrijwilligers om in te springen? Verzekering ingegeven op 
https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be 

● Shopping-lijst 
○ Colruyt: fruitsap brikjes (colruyt). Wijn (1 wit en 1 rood).  
○ Colruyt: shopping lijst voor croques: cfr Erwin. 
○ Drank: Bollaert: pintje, witte, rodenbach, duvel. cola, water spa/bruis, fruitsap.  
○ Vuilniszakken  

● Aantal inschrijvingen: op dit moment 35. Rekenen op 80 deelnemers.  
 
Naar toekomst toe: korte & lange route voorzien? 

    

Exit Café Bis 
26 mei 2019 
 
Nog 1 vergadering 

● Vragenlijst - definitief of nog niet? 
○ Iedereen stuurt zijn input asap door  

● Vrijwilligers - voldoende of te contacteren? Verzekering voor opbouw en dag zelf 
ingegeven op https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be 

Freeken 15 min 

https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/
https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/


op 15 mei ○ Eric + echtgenote 
○ Erwin+Sam 
○ Ronny + Bram/Sander 
○ Freeken, Bart 
○ Martine 
○ (Danny zit in orkest) 

● Terrein aangevraagd? 
○ Willy: OK, pleintje mag gebruikt worden. elektriciteit & water is OK. 
○ Warm water:  
○ Materiaal gemeente is aangevraagd: meer ketels besteld. 
○ Party tafel gemeente 
○ Tent extra ? die van Erwin + tent van Bart 
○ Orkest is mobiel 

● Melden op UitInVlaanderen -> gevraagd aan Michiel of plaatsing in infomagazine nog 
mogelijk is. 

● Planning 
○ Materiaal gemeente → afzetten bij Willy 
○ Zaterdagavond tent zetten →  17u00 tot 18u (Erwin, Eric, …) 
○ Opruimers nodig !  
○ Flyers: wachten op datum OBVERG 

 

    

Open Bewoners- 
vergadering 
11 juni 2019 

We gaven - na overleg met Masha voor beschikbaarheid Groenendal - dinsdag 11 juni door. We 
wachten nu bevestiging van de gemeente af. 

● Vrijwilligers? 
● uur/plaats → hangt af van de gemeente. Nog wachten op feedback 

Bart 5 min 

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergaderingen gaan door op woensdag 15 mei om 20u in de grote zaal van het 
Groenendal. 

  

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/exit-cafe/afee5e1b-195a-4eae-9f60-0269c07ef7fb


TODO 
● Freeken bereidt flyer voor - dubbel voor Exit cafe bis en Open bewonersvergadering - gaan deze voorleggen aan de gemeente ivm 

organisatie open bewonersvergadering. 
 


