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Aanwezig: Kris Six, Saskia van den Berg, Geert Moris, Katja Borocz, Veerle Vervoort, Patrick Luyten, 
Dominik De Buyser, Margriet Vos, Hugo Abts, Sigrid Zaman en Christine Daenen 
Verontschuldigd: Nicole Smeyers, Frans Dhaenens Bernard Lemaitre en Catherine Beddeleem 
 
Herkenningsmateriaal 

• Petjes of T-shirts in verschillende maten voorzien of anders gewoon een sticker 
 
Lustrumnummer 

• Enkele mensen al die getuigenis willen doen: Ewoud L’Amiral, Stefan Vandevenne, Jaak Geebelen, 
Hugo Abts 

• 2-tal pagina’s getuigenis 
 
Posters 

• Afdelingen zijn er al mee bezig, nog niet veel van Hagelandse Heuvelstreek 
 
Fietsroutes 

• NP Druivenstreek: Traject Hoeilaart te ver, zouden met een bus komen. Wel nadeel dat iedereen samen 
moet vertrekken en terugkeren. Volgt Sam op. 

• Van Velpe-Mene al traject uitgewerkt langs kleine wegen. Wordt door Hugo opgevolgd. 

• Zoutleeuw-Tienen-Werchter 

• Diest-Werchter ook klaar, komen nog uitbreidingen bij met Bekkevoort en Tielt-Winge. Volgt Geert op. 
33,5 km 

• Mensen kunnen ook een deel met de auto doen voor degenen die te ver wonen 

• Elektriciteit voor elektrische fiets op te laden 
 
Opstelling ter plekke 

• Bernard maakt een plannetje 

• Toog en container komen op verhard deel (85mx45m) 

• Tenten voor afdelingen op het gras 

• Voor auto’s ingang via Haachtsesteenweg 

• Worden pijlen voorzien, ook al dag ervoor 

• Tenten worden op zaterdag opgesteld 

• Elektriciteit via Powershop nodig voor toog, praatcafé, muziek, sommige afdelingen, elektrische fiets, 
…Die stands zo dicht mogelijk bij elektriciteitskast. Checken hoe de afrekening zal zijn. Volgt Bernard 
op. 

• Verlengkabels voorzien 

• Sigrid mailt Kevin voor Drone om getal 50 te vinden, met bloem/zagemeel markeren.  

• Terreinmeester moet op de hoogte zijn van waar alles komt 

• Tafels en stoelen Rotselaar worden vrijdag gebracht 

• Afdelingen eigen tafels voorzien 
 
Toiletten 

• Dylan stuurt nog nieuwe offerte over composttoiletten 
 
Praatcafé 

• Kris Decleer en Tobias Ceulemans hebben toegezegd. Volgt Hugo op. 
 
Muziek 

• Podiumwagen heeft Bernard aangevraagd 

• Groepen van Werkfolk te duur 

• Sigrid Zaman ging nog voor groepen kijken 

• 2 groepen op dit moment: Kerkpoortclochards en Geert Sterckx/Vlierbeek 

• Sigrid kent nog een jeugdgroep, Casual Sunday. 

• Sigrid vraagt ook nog Jeugdharmonie van Rotselaar 

• Hugo vraagt nog na bij Jan 

• Christine stuurt nog door welk geluidsmateriaal gereserveerd is bij de provincie 

• Sabam doet Christine 
 



Wandeling 

• Bernard heeft plannetje doorgestuurd  

• Wandeling is 5,4 km 

• Haachtsesteenweg moet overgestoken worden, maar is niet zo druk op zondag.  

• 2 mensen voorzien om te helpen met oversteken. Fluo vestjes voorzien. 

• Er is ook een geleide wandeling door NP Haacht 

• Misschien best dat afdeling Haacht zoektocht tijdens wandeling voorziet 
 
Drank en hapjes 

• Bernard heeft offertes opgestuurd 

• Ijsjes van Blauwberg, Kers naast de taart en Silsomhof kunnen niet komen 

• 25% marge misschien wat te hoog. Beter 15% vragen?  

• In eigen beheer doen? Moeilijk om voldoende mensen te vinden en materiaal te voorzien. 

• Beter uitbesteden. 

• Medewerkers krijgen bonnetjes 

• Patrick vraagt nog na voor ijs 

• Sigrid ging nog vegan ijs navragen in Rotselaar 

• Vegan maaltijden zullen waarschijnlijk niet gaan 

• Voor 500 bezoekers drank en hapjes voorzien 

• Fruitratje voor sap heeft al toegezegd 

• Sigrid gaat aan Scouts Rotselaar vragen om soep te maken, anders misschien vragen aan Scouts 
Wezemaal. Kunnen ook brood bij voorzien. 

• Eerst lokaal zoeken naar foodtrucks, daarna wat verder zoeken 

• Hugo kent ook nog 2 foodtrucks die in Velpe-Mene gestaan hebben: ene was vegetarisch, de andere 

• Dominik stelt ook Loving Hut voor 

• Katja ging ook nog kijken voor foodtrucks 

• 4 foodtrucks voorzien zodat er wat keuze is 

• Kurt Sannen (Bolhuis) doet dat zelf niet, maar kent wel mensen die dat doen. Saskia neemt contact op 
met hem. 

• Sponsoring Westmalle checkt Christine via Hans 
 
Kinderanimatie 

• JNM animatie op het terrein. Programma voorzien wat ze gaan doen en wanneer. 

• Spelletjes reserveren bij provincie 

• Getuigenis JNM voorzien 

• Bernard had navraag gedaan voor springkasteel 
 
To do 

• Invulformulier naar afdelingen sturen 

• Nieuwsbrief maken 

• Vrijwilligerslijst 2de helft van augustus maken 

• Opvolgen wie engagement opgenomen heeft 

• Meesten zijn met verlof tot half augustus 
 
Volgende vergadering 

• 17 augustus 2021 om 20u 

• Patrick wordt al 3 augustus om 10u gecontacteerd gezien hij 17 augustus met verlof is. 


