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Notulen
Online vergadering bestuursorgaan op 20 – 11 – 2020 om 19.00 uur.
Réunion en ligne de l’organe conseille le 20 – 11 – 2020 à 19h00.
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.



Alle bestuursleden zijn aanwezig, de vergadering werd geopend om 19:05
uur.

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.


De notulen van de vorige vergadering werden na voorlezing
goedgekeurd.

3. Kasverslag – Rapport financier.


Zichtrekening:

11.344,49 €



Spaarrekening : 20.933,49 €



Kassa:

3.494,17 €



Totaal:

35.772,15 €

4. Brieven in & uit.


Alle in en uitgaande brieven werden behandeld. Waar nodig zal een
antwoord gegeven worden door de secretaris.

5. Sportkalender 2021.


De sportkalender 2021 is, na enkele kleine aanpassingen, in orde. Deze zal
gepubliceerd worden op de website, in het clubblad en in een nieuwsbrief
verstuurd worden.

6. Sponsoring 2021.



Omdat Johan nu onze contactpersoon is voor de sponsoring zal de
secretaris een lijst van evenementen naar hem doorsturen. Op basis
daarvan kan de sponsoring dan aangevraagd worden.

7. Clubblad.


We zijn volop bezig met de voorbereiding en willen klaar zijn tegen ten
laatste 15 december.



Alles zal naar Gwen gestuurd worden die het clubblad zal maken.



We kijken allemaal om nog meer publiciteit binnen te krijgen.

8. Nieuwsbrief.


De nieuwsbrief werd door onze leden en ingeschrevenen (via de website)
goed ontvangen. Er werden tot nu toe geen negatieve commentaren
ontvangen. Dit vertelt ons dat we op de goede weg zijn.

9. Logo club.


We kregen al een eerste voorstel voor ons nieuwe logo. Er zullen hier nog
enkele aanpassingen aan gebeuren.



Eerste oprichtingsdatum moet nog geverifieerd worden (Johan).



Zodra we een voorstel unaniem goedkeuren hebben we een nieuw logo.



Hopelijk is dit in orde tegen het jaareinde.

10. Jaarlijkse Algemene vergadering 2021.


We moeten reeds denken aan een datum voor de algemene leden
vergadering van 2021.



De secretaris zal enkele data voorstellen.



Liefst op een vrijdagavond en naar alle waarschijnlijkheid zal dit terug een
online vergadering worden.



Uittredend en herkiesbaar is Johan Weckhuyzen.
Een aangetekende brief met aanvraag herverkiezing moeten we nog
ontvangen.

11. Rondvraag.


Johan:
 Vraagt om steun bij de organisatie van het BK BH Mondioring
2021.

o Dit is een vraag waar we niet onmiddellijk kunnen
antwoorden, er zijn enkele parameters welke we nog
moeten nagaan, o.a. het technisch personeel.
o Geert vraagt; wat dan met de andere disciplines? Krijgen zij
dan ook of evenveel steun?
o Over welke bedragen spreken we dan?
o We zijn hier eveneens afhankelijk van de Covid-19 situatie.
 Verder te bespreken op een volgende vergadering.


Monique:
 Wie kunnen we vragen om onze test te keuren op de ras speciale?
Zou Fons Van Den Bosch dit willen doen?
 Eerst moeten we het programma beschikbaar hebben in de beide
landstalen. Daarna kunnen we nagaan indien Fons dit wil doen.
 We moeten ook nog steeds indachtig zijn dat het hier niet over
een officieel programma gaat.



Geert:
 Niets.

12. Einde vergadering.

