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Inleiding vergadering:
 Welkomstwoord door de werkgroep verantwoordelijke:



bedanking verfploeg bovenverdieping
opkomst deze vergadering

Prioriteitenlijst : volgende puntjes werden door de verantwoordelijke aangebracht en
besproken.
Afdak buiten verwarming

Lichtbrug herbekijken

Logo boven deur ( wg promo)

Biljartkeus vervangen

Schimmel in koeling

Kickerbak repareren

Kapotte lichten vervangen

Banner reclame

Deur in mannentoilet

Wegwijzers ( reeds besteld)

Luchtverfrissers ( wg tap en kuis)

licht en structuur bij de bakken ( wg tap en
kuis)

Ideeënbus opfleuren ( wg promo)
EHBO kisten naar apotheker

De aanwezigen brachten op aansturen van de verantwoordelijke nog extra prioriteiten aan:
WC benodigdheden
Berging beneden opruimen
Hoofdkussens mannentoilet
Bovenverdieping verder afwerken: dj booth,
decoratie, gamecorner, toog, lounge met
led-verlichting

Buiten: afdak met verwarming, spots
vervangen, accentueren gebouw, asbakken,
banner , meer fietsenstalling, vuilbakken,
reclamekaders
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Stemming onder aanwezigen - prioriteiten:
Uitgangsvisie: pijnpunten aanpakken i.p.v boven en/of buiten project
 Werkplanning & verdeling:









asbakken / afdak (Daan)
licht en structuur aan bakken toog ( Vazeel en Pieters)
verwarmingselement (Ben)
ideeënbus / muur / prikbord: wedstrijd ontwerp & vernieuwing (Emma en Elke)
banner - offerte ( Matz)
pool keus en kickerbar (Daan)
EHBO koffer incl. blad ontbrekende geneesmiddelen aan toog (Robin)
muurschildering en banner – aanvraag gemeente tot eventuele toelating (Vazeel)

Varia.



Plattegrond bovenverdieping - thuis tekenen eigen ontwerp en visie op inkleding
-- plattegrondsjabloon wordt gedeeld via facebookgroep
GLM: kabels worden netjes gehangen als er een beslissing is over de inkleding en
indeling van de bovenverdieping.

