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Notulen

Online vergadering bestuursorgaan op 30 – 12 – 2020 om 19.00 uur.
Réunion  en ligne de l’organe conseille le 30 – 12 – 2020 à 19h00.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Alle bestuursleden zijn aanwezig op de online vergadering.

 De voorzitster opent de vergadering om 19:15 uur en verwelkomt de aanwezigen.

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.

 De notulen van de vorige vergadering werden unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 12.623,99 €

 Spaarrekening: 20.933,49 €

 Kassa: 3.464,17 €

 Totaal: 37.021,65 €

4. Brieven in & uit.

 Alle in en uitgaande brieven werden behandeld, waar nodig wordt een antwoord 
gegeven door de secretaris.

5. Sponsoring 2021.

 Nog geen nieuws, de sponsoring is nog niet in orde. Johan probeert opnieuw 
contact op te nemen met de sponsor.

6. Clubblad.

 Na onze beslissing om het clubblad slechts een keer per jaar uit te brengen komt 
er een vraag van Monique om toch meerdere keren per jaar te publiceren.

 Alhoewel er op een vorige vergadering beslist werd om slechts eenmaal 
per jaar te publiceren en daarnaast zeer regelmatig een digitale 
nieuwsbrief/clubblad te versturen zullen we de mogelijkheid onderzoeken
om een papieren versie te voorzien voor de leden die dit wensen. Dit zal 
uiteraard tegen betaling gebeuren.

 We zullen de gemiddelde kost per clubblad berekenen (verzending 
inbegrepen) en onze reglementen nazien indien dit mogelijk is. Wordt 
verder behandeld op de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

7. Logo club.
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 Na het ontvangen van meerdere voorbeelden moeten we nog even afwachten op 
bijkomende voorbeelden van Gwendoline.

8. Jaarlijkse Algemene vergadering 2021.

 Het bestuur heeft beslist om de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 19 maart
2021 om 19:00 uur te laten plaatsvinden.

 De vergadering zal online gehouden worden via het platform Zoom.

 De secretaris voert de nodige voorbereidingen uit en zorgt voor de correcte 
uitnodigingen.

 Uittredend en herkiesbaar is Johan Weckhuyzen, we verwachten voor 31 januari 
’21 de kandidatuur via de verplicht aangetekende brief.

9. Jaarabonnement Zoom.

 Het bestuur heeft beslist om vanaf heden alle vergaderingen online te laten 
plaatsvinden. Enkel indien noodzakelijk zullen we nog op locatie vergaderen, 
zoals voorbereidingen voor onze jaarlijkse ras speciale.

 Dit betekent een mooie besparing op de kosten van onze werking.

 Een jaarabonnement op de online vergadertool “Zoom” wordt aangekocht om dit
alles in goede banen te leiden. De kost is ongeveer 140,00 € per jaar.

10. Rondvraag.

 Johan: 

 Niets.

 Geert:

 Hoe is de situatie met de wedstrijden Mondioring?

o Voorlopig nog geen verdere informatie.

 Monique:

 Niets.

11. Einde vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 20:45 uur.


