Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 06/11/2019
●
●

Aanwezig: Freeken, Martine, Ronny, Roger, Eric, Willy, Erwin, Filip, Manu, Dirk, Bart
Verontschuldigd: Danny

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 08/10/2019

Geen opmerkingen

Bart

5 min

Freeken

5 min

Willy

5 min

Opvolging van het
verslag

●
●

Voorlopig geen reactie op onze vragen (Brief infobord - Gebreken Sallemeulekouter toilet bushalte)
Vraag naar fietsenstalling op pleintje Sallemeulekouter - locatie te bekijken
Fietsen worden aan bank vastgemaakt, terwijl er wel een fietsrekje is, maar dat is niet
voldoende om fiets goed vast te leggen. Ander type fietsstalling vragen ? —> doorgeven
naar gemeente

Nieuw lid

Manu bekijkt om eventueel aan te sluiten

Financieel verslag

Willy rapporteert
- Stand is 1509.29€
- 550€ toelage is binnengekomen
- Aanvraag subsidie voor werkjaar gebeurt pas in januari

Actieve werkgroepen

Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2020
vanaf 11u

●
●
●
●

taakverdeling en benodigdheden nieuwjaarsreceptie
Contract optreden in orde te maken (Willy + Dirk geven door)
Kinderprogramma afspreken - Willy bevestigt of Erna Van Lancker kan of niet. Indien
niet, dan contacteert Freeken de ballonnendraaier.
Filip overlegt met Dirk Poriau en geeft volgende week door aan Bart.

Bart

Muzikale omlijsting -> Dirk L. brengt dit in orde.
- Op receptiedag: vanaf 9u opzetten.
- Zorgt ook voor muziek tussen optreden.
Mikken op 200 aanwezigen.
Flyer nodig ! combineren met nieuwjaarswensen. Foto nodig ! —> zie hieronder.
Een aantal affiches wordt ook gedrukt en verdeeld tijdens de volgende vergadering.
Volgende vergadering: flyers verdelen en planning affiches.
Feestcomité betrekken bij nieuwjaarsreceptie ?
- Andere samenwerkingen met verenigingen Kwenenbos … -> idee voor open
vergadering 2020
Sabam contacteren ? -> Freeken.
Kommetjes voor nootjes etc -> Erwin.
Servietten kopen
Stoelen/tafels -> de zaal. Partytafels -> Freeken reserveert bij gemeente
Speech (programma 2020 voorstellen)

Foto

Datum uitgesteld naar 11 november
Locatie: zowel Sint-Elooikapel (10u) als Hollebeekvijver (10u30)
Voor de zekerheid nemen we deze vergadering ook al enkele foto’s
Gelieve de jassen mee te brengen

Bart

WG Mobiliteit

Concrete afspraken te maken over wie contact opneemt

Erwin

Situatie kruispunt Oase
- Lokale mensen betrekken ?
- Gemeente aanschrijven - overleg vragen

Open bewonersvergadering 2020

Varia

Alle lokale verenigingen betrekken
Bespreking uitgesteld tot volgende vergadering.

●
●
●
●

De Warmste Kwenenboszondag
○ Evenement gedeeld op Facebook
Onthaalmoment nieuwe inwoners was op zo 27/10 - laattijdig ingelicht
Voorstelling meerjarenplanning 2020-2025 op woe 20 november 19u30
Algemene vergadering Dorpsbelangen op zaterdagvoormiddag 23/11 te Zwijnaarde - er
worden nieuwe leden voor de Raad van Bestuur gevraagd.

Wandeling 25 okt —> Willy heeft aan Natuurpunt info gevraagd ivm organisatie van een geleide
wandeling.

Datum en plaats
volgende
vergadering

De volgende vergadering gaat door op donderdag 19 december in de kleine zaal

Freeken

Bart

