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Het aantal betalende leden is per 31-12 2016 is 1034
Aantal ereleden 3
Bestuursvergaderingen: 9 keer vergaderd op: 11 januari, 22 februari, 4 april,
11 mei, 20 juni, 1 augustus, 7 september, 5 oktober, 9 november.
Onderwerpen: div. activiteiten zoals werkzaamheden aan Linie, Spinola Schans en
eendenkooi en kapel
Het opruimen van zwerfvuil, de dorpsquiz, de boekjes, de rondleidingen in de eendenkooi,
vrijwilligersmiddag, baomesavond.
Tevens werd er stevig nagedacht over de wijze waarop wij de leden kunnen betrekken bij
activiteiten.
Een van die activiteiten was de goed bezochte alles is anders middag op 1 oktober.
Financiën: verslag van de penningmeester is bijgevoegd.
Uitgegeven producten in 2016
Nr. 149: de puzzel van Terheijden en Wagenberg
Nr. 150: boekje 90 jaar SVT
Nr. 151: pioniers van de natuur in de binnenpolder
Bij het uitgeven van het boekje “huwelijksfoto’s ging een en ander verschrikkelijk mis.
Vertraging!
Activiteiten in 2016
Januari: jaarvergadering bij “de Gouden Leeuw”, na de pauze wisten Harrie Bakker en JanWillem Stoop de zaal te boeien met hun Interessante verhaal.
Maart: zwerf vuil opruimen
April dorpsquiz in de schuur bij Bax-Lievens, volle bak, heel gezellig
Juni: traaierie
Juli: fietstocht naar de machinefabriek van Siemerink in Made
Augustus: busreis Terschuur ging niet door wegens te weinig belangstelling.
September: presentatie boekje “pioniers van de natuur in de binnenpolder”
en kunstmiddag bij Bax in de vlaamse schuur
September: vrijwilligersmiddag in de vlaamse schuur.
Oktober: alles is anders middag en rondleidingen in de eendenkooi.
November: Baomesavond in de manege met een presentatie van de Walter van de Calsyde
over verleden, heden en toekomst van de spoorbuurt in Breda.

Plannen voor 2017
Vlasseltquiz
Op Wagenberg wordt de 10e Vlasseltquiz gepresenteerd.
Ook willen we een quiz voor de basisscholen realiseren.
Boekjes:
-luchtfoto’s van terheijden en Wagenberg
-trouwboekje
-boekje over jubileum van het pontje
-boekje over carnaval
-boekje oud & nieuw Terheijden
Jubileum
We willen diverse spraakmakende activiteiten ontplooien.
Meer info volgt.
Overige:
Er staan nog een bus-excursie en wat excursies in de omgeving.

