
Bestuursvergadering van  3 april 2020 

(het betreft een online vergadering via videocall) 

Aanwezig: Bart, Christophe, Tom, Leen, Jennifer, Johan (verslaggever) 

Verontschuldigd: Benny 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 6 maart 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart overloopt het kasverslag  

 

3. Sponsoring (specifiek shirtsponsors) 

 

• Er zijn twee potentiële shirtsponsors (voor- én achterkant) 

• Christophe gaat een concreet voorstel op papier zetten voor een 5-jarig contract en 

dat wordt naar beide kandidaten gestuurd 

• Er wordt gevraagd zeker tegen mei een definitief voorstel te doen zodat de shirts 

in orde zijn tegen het volgende seizoen 

• Volgend jaar wordt een moeilijk sponsorjaar door de huidige economische crisis 

 

4. Reservatie/annulatie Bielebale 

 

• Christophe heeft gebeld met Bielebale over de reservatie/annulatie voor het 

jeugdweekend tijdens de paasvakantie en heeft zich ook geïnformeerd bij de 

Coronalijn 

• Bielebale wacht zelf op mogelijke compensatie door de overheid om een 

terugbetaling uit te voeren 

• Wij wachten zelf af wat de beslissing wordt maar voor de club mag het weekend 

gewoon uitgesteld worden tot de paasvakantie 2021 

 

5. Goedkeuring punten winter 

 

• Johan heeft het overzicht van alle punten doorgestuurd naar de trainers en bestuur  

• Winteroverzicht wordt goedgekeurd 

 

 

 

 



6. Standpunt vergoeding atleten zomer 

 

• Momenteel is er heel veel onzekerheid over hoe de zomer zal verlopen (al zeker 

geen PK en BVV en dat zijn toch ‘puntenpakkers’ voor de cad+ers) 

• We gaan bekijken welke compensatie er mogelijk is als er meer duidelijkheid is 

over het vervolg van deze zomer 

 

7. Verdere maatregelen en communicatie Coronacrisis 

 

•  De richtlijnen van de federatie en de overheid zullen steeds via mail, FB-pagina 

en website gecommuniceerd worden met de leden 

• De actie om jeugdatleten te laten bewegen via uitdagingen wordt toegejuicht en 

het uitdelen van sterren is zeker toegelaten 

 

8. Rondvraag 

 

• Geen punten 

Volgende vergadering: vrijdag 2 mei om 20u00 

 

 

 


