
Transitie Ekeren  Algemene Vergadering en Stuurgroep 7 mei 2021 

Aanwezig : Erik L en Zus , Greet en Sus, Geertje, John en Paulette, Erik   (via Praatbox) 
Verontschuldigd :  Zeno, Virginie en Raf 

 
1) Algemene Vergadering : 

 
. het jaarverslag en de rekeningen over 2020 
.  begroting 2021 wordt nog opgemaakt in samenspraak met Hagelkruispark-trekkers. 
. er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders over het jaar 2020 
. verslag als bijlage. 
 

2) Hagelkruispark : 

. loopt goed , veel medewerkers, de opkomst bij werkmomenten zou wel hoger mogen. 
  Hoe kan je de mensen activeren ?  Erik B hoort na bij Greet Heylen. 
. financiën : . er werd een subsidie bekomen van 500 euro 
   . tot hiertoe reeds uitgaven voor 516 euro  
     in het najaar moet ook nog 170 euro verzekering worden betaald 
     Geertje bekijkt met de Hagelpark-trekkers de financiële kant. 

. Lambertusschool gaat mee zorgen voor het zaaien/planten. Momenteel wordt slechts 1  
  school betrokken omwille van corona en tijdsinvestering.  Later volgen er meer. 
 

3) Hof De Beuken : 
 
. volgende werkdag op 15 mei  
. taken : plantenbakken bekleden 
. Erik B moet Johan De Munck (grote baas van Zorgbedrijf) nog aanspreken in verband met 
  het probleem van de betrokkenheid en financiën vanwege HdB voor de tuin. 
. Geertje heeft nog enkele boomstammetjes en verf voor de kabouters. 
  Erik L. neemt dit op met Annick. 
  
 

4) Plein Pétillant :  
 
we plannen Plein Pétillant op weekend 6 – 7 en 8 augustus 2021 
 
. Activiteiten : 
   . Film   . vrijdagavond, kan tot 23.30u in openlucht op het plein 
     . Voor het geval het slecht weer is, Erik B vraagt aan Moretus (Hugo Peeters) 
  . Erik L. hoort na wat betreft materiaal en kostprijs bij Bevrijdingsfilms 
 
  . Muziek . zaterdag wordt de muzieknamiddag/avond (tot max. 22u) 
  . Sus trekt dit gedeelte 
  
  . Zondagnamiddag eventueel 2u jazz-ensemble kozijn Erik L.  Prijs nahoren ? 
 



  . muziekinstallatie en technieker  
  . een professionele muziekinstallatie en technieker is meerwaarde voor 
    vrijdagavond (film) en zaterdag (muziek). 
   . Geertje hoort na bij ‘Spiegelei-man’ die ook muziektechnicus is. 
     Erik bezorgt haar de opdrachtvraag 
 
  . Sing Along : . dit willen we opnieuw graag laten doorgaan met bewoners HdB en 
        Vincentius.  
  . Sus neemt contact op (Erik B voor Sint-Vincentius) 
 
  . eten : . we streven naar ‘ transitie-eten ‘ in de plaats van pizza’s 
  . mogelijke ideeën : zelfgebakken brood met eigen beleg, confituur 
   kruidenboter, gaspazzio, boekwijtpannekoeken,  
  . alle ideeën zijn welkom. 
 
  . Duurzaam Ekeren 
  . net als vorig jaar zetten we duurzame initiateven in de kijker 
  . de geïnteresseerde Ekerse Duurzame Initiatieven worden mee betrokken 
  . Erik B. trekt dit  
 
. Dans   . vermoedelijk geen dans dit jaar, tenzij er nog iemand een goed idee heeft. 
 
. volledig programma als bijlage bij het verslag. 

 
         . Erik B. doet de evenement-aanvraag naar de stad + opmaak budget. 

 

5) Volgende vergadering :  
vrijdag 11 juni 2021     20 uur 
We gaan voor een live-versie ten huize Erik B. 


