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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op  17.04.2013.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Monique, Geert, Nora en José aanwezig.

 Johan zal ons iets later vervoegen wegens werkomstandigheden.

2. Goedkeuring verslag vergadering 14.01.2013.

 Het verslag werd na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening : € 4371,74

 Spaarrekening : € 20528,82

 Cash kassa : € 306.63

 Totaal : € 25.207,19

4. Brieven in & uit - Lettres rentrant & sortant.

 De toestemming van de KMSH voor de Ras Speciale.

 De uitnodiging voor de Algemene Vergadering VdA.

5. Ras Speciale 25.05.2013 met CAC - Spéciale de Race 25.05.2013 avec CAC.

 Het werkdocument werd doorgenomen en waar nodig aangepast/bijgevuld
Zie bijlage.

6. Clubblad - Revue.

 De volgende editie zal verschijnen medio juni 2013.

 Alle informatie die in het clubblad komt moet naar Nora gestuurd worden in Word formaat. 
dat is eenvoudiger te bewerken.

 Eventuele foto’s moeten eveneens nog eens apart in bijlage meegestuurd worden.

7. Bijkomende punten gevraagd door José Buggenhout.

 Aanwezigheid van de raad van bestuur op onze evenementen:

 José Buggenhout zal zo veel mogelijk aanwezig zijn op de evenementen 
georganiseerd door de K.U.C.B.H. of zijn kringgroepen. Van elk evenement waar 
hij aanwezig was zal een verslag geschreven worden voor het clubblad.

 Posities binnen het bestuur: 

 Uitleg werd gegeven aan José over hoe de structuur binnen de club werkt en hoe 
de “posten” verdeeld worden. Een overzicht ter informatie (de website zal in deze
zin aangepast worden):

 Monique Gieres: Voorzitster

 Geert Bouckaert : Secretaris

 Johan Weckhuyzen: Penningmeester

 Nora Figoureux: Externe relaties
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 José Buggenhout: Fund Raising 

 Fund Raising Commissie : 

 Deze aanvraag werd vorig jaar reeds behandeld en goedgekeurd. José werd 
schriftelijk op de hoogte gebracht dat de commissie mocht opgericht worden en 
hij een samenstelling moest voorstellen aan de raad van bestuur. Dit was rond 28 
juli 2012.

 Na verdere bespreking werd beslist dat José verantwoordelijke is van deze 
commissie.

 José zal de commissie samenstellen. Een mogelijks goed idee is dat er van elke 
bestaande commissie iemand in de Fund Raising Commissie zou zetelen.

 Geïnteresseerden kunnen in elk geval een aanvraag indien om opgenomen te 
worden in deze commissie.

 Artikelen in het clubblad en op de website:

 José zal zorgen voor artikelen over de evenementen.

 Deze zullen opgenomen worden in het clubblad en na verschijning ook op de 
website.

 Verkoop van promotiemateriaal met het (nieuw) club logo

 Dit is een piste die al meermaals besproken werd. Toch zullen we deze keer een 
verkoop van promotiemateriaal opzetten.

 Te beginnen met het ontwerpen van een nieuw club logo.
We opteren om van vier foto’s ( de verschillende variëteiten) een tekening te 
laten maken. Volgens Johan zou Alexandra Finke (DKBS) dit kunnen doen. Geert 
zal bij haar informeren.

 Elk bestuurslid mag voorbeelden insturen naar José. Van deze inzendingen zullen 
we dan een keuze maken.

8. Rondvraag - Tour de la table.

 Geen vragen. 

9. Einde vergadering - Fin de la réunion.

 22 :05


