
Bestuursvergadering van  4 november 2022 

 

Aanwezig: Bart, Christophe Leen, Benny, Hilde, Jennifer, Kevin, Johan (verslaggever);  

Verontschuldigd: Leentje, Marliese 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 7 oktober 2022 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor  

 

3. Verslag atletenraad  

 

• Kevin vervangt Leentje als afgevaardigde van de atletenraad 

• Terugkoppeling via de afgevaardigde die uitgenodigd wordt op de vergadering én 

het zal er specifiek bij vermeld worden op het verslag 

• Feestcomité moet uitgebreid worden zodat thema-avonden kunnen uitgewerkt 

worden (Johan doet oproep); eventueel een ideeënbus in de club 

• Er zullen 10 foamrollers aangekocht worden 

• Platen voor de darts worden door Jasper voorzien; reglement moet uitgewerkt 

worden en promotie maken via sociale media 

• In zomer nemen we bepaalde zaken terug op wat betreft de aankleding van de 

kantine 

• Op 9 november komt er een potentiële krachttrainer kennismaken 

• De lidgeldverhoging werd gesteund door het bestuur en de trainers; de 15 euro aan 

drankbonnetjes is een geste  

• Een kinder-ouder training zal door de trainers georganiseerd worden in de zomer 

• Tweedehands beurs zal georganiseerd worden (geen stockage in de club zelf) 

 

4. Verslag sportieve cel 

 

•  

 

5. Clubavond 

 

• De Bennybons en geldomslagen worden verdeeld 

•  

 



6. Goedkeuring winterkalender 

 

• Cross- en indoorkalender wordt goedgekeurd 

 

7. Aanpassing reglement 

 

• Crosscup wordt meegeteld in aantal crossen (voor in aanmerking te komen voor 

Bennybons) 

•  

 

8. Ontslag secretaris en herverdeling bestuur  

 

• Johan heeft zijn ontslag ingediend als secretaris omdat hij teveel taken heeft 

• Jennifer neemt heel wat van deze taken over 

• Frederik Polen wordt nieuw bestuurslid (digitaal) 

 

9. Twizzit – goalplanner - assist 

 

•   

•  

 

10. Gebruik secretariaat en voetbalkantine 

 

• Grote kantine voetbal wordt gevraagd  

• Secretariaat wordt in de kantine  

 

11. Bestelling kledij nieuwe trainers 

 

• Nieuwe trainers krijgen een basispakket (minstens een seizoen trainer) 

• Jennifer geeft bestelling door aan Bart 

 

12. Budget aankoop kledij 

 

• Bart bekijkt de volledige lijn en vraagt prijzofferte  

• Budget per training wordt achteraf bepaald 

 

13. Reglement kantineverhuur (en prijzen) 

 

• 150 euro voor leden; 250 voor niet-leden 

• 200 euro waarborg  

• Britt wordt gevraagd reglement aan te passen 

 

 



14. Drankprijzen en aanbod dranken 

 

• Basic dranken aanbieden 

• Bier van de maand vanaf de zomer 

•  

 

15. Aanvraag wedstrijden 2023 

 

• BVV cad/schol aanvragen 

• PK estafette krijgen we niet 

 

16. Budgetbespreking 2023 

 

• Geen zware investeringen in 2023 

•  

 

17. Rondvraag 

 

• (Christophe) Tijdslimiet per puntje 

• (Jennifer) Moeten er wedstrijd t-shirt bijbesteld worden (15 per jeugdcategorie) 

• (Benny) Vraag om eikels te verwijderen vanuit de gemeente (Christophe stuurt 

mail) 

• (Benny) nog 2 seizoenen zich ontfermd over crossprijzen maar geen Bennybons 

meer  

• (Frederik) betere opvang van nieuwe leden 

Volgende vergadering: vrijdag 2 december om 20u00 


