
BESTUURSVERGADERING 22/01/2018 

Aanwezigen: Yves Bruyninckx – Hugo Giebens – Dennis Ibens – Walter Linders – Ivan 

Roelands – Thor Van Bouwel 

Opmerking vorig verslag: 

Ritten in het algemeen: een aantal bestuursleden stellen voor om verschillende groepen te 

rijden en per groep rekening te houden met elkaar, toch zodat iedereen zijn gading kan 

terug vinden tijdens de zondagsrit. 

Samenstelling nieuw bestuur voor 2018, na overleg tussen de aanwezigen wordt volgende 

bestuur gevormd voor het jaar 2018. 

-          Voorzitter: Thor Van Bouwel 
-          Penning meester: Ivan Roelands als ‘opleider’ voor Yves Bruyninckx (bestuurslid) 
-          Materiaal meester: Hugo Giebens 
-          Bestuurslid / coördinator events: Walter Linders 
 
Naast de samenstelling van het bestuur werden volgende items besproken en goed gekeurd. Wat 
geconcludeerd kan worden uit de bevraging van afgelopen bestuursvergadering. 
 
-          Aanwezigheden zullen geregistreerd worden, maar niet meer 
gepubliceerd worden en heeft enkel als doel om wat gegevens te verzamelen en is een meetstaat 
voor het verkrijgen van club kledij op het einde van het jaar. (Indien er niemand aanwezig is van het 
bestuur graag aanwezigen doormail naar Thor). Men krijgt een aanwezigheid als men de rit heeft 
uitgereden volgens afspraak van start tot finish. Een uitzonderling kan toegestaan worden door de 
aanwezigen van die dag of de ritverantwoordelijk (sterrit bijvoorbeeld) bij pech of ziekte. 10 
aanwezigheden blijft voldoende voor het verkrijgen van kledij indien er iets voorzien zou worden. 
 
-          Wat de zondagsritten betreft (uitgezonderd de sterritten), er zal 
gezamenlijk gestart worden en vervolgens zal er gesplist worden in verschillende groepen (toch zo 
weinig mogelijk groepen), afhankelijk van het aantal aanwezigen die dag en volgens de 
mogelijkheden en behoefte van één iedere die dag. Zodat één ieder zich wel kan terug vinden in een 
groep. 
Indien er een groep wordt bijgehaald rijdt men samen verder binnen. De wegritten zullen vanaf het 
wegseizoen vooraf gegaan worden door een korte briefing met de afspraken. 
 
-          Kledij er zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor een 
nieuwe tenue (tegen volgend jaar, indien dit lukt), er is nog geen beslissing genomen of hiervoor 
sponsors zullen gezocht worden en of er gekozen zal worden voor een nieuwe layout. De keuze 
hiervan (met of zonder 
sponsors) zal invloed hebben op de werkingsuitgave (bijdrage teerfeest, consumpties, …) en de 
verdeling van de winst (indien deze er zou zijn) van MBT aan het goede doel,…  (op midden en 
langere termijn, zodat we nog steeds kunnen beschikken over een gezonde club kas, waar toch al 
enige jaren voor gespaard is geweest). 
 
-          MBT zal verder georganiseerd worden door Hugo Giebens en Yves 
Bruyninckx, coördinators in nauwe samenwerking met de deel verantwoordelijke. 
 
-          Voorlopig programma in bijlage, opmerking steeds welkom. Zal zo 



snel mogelijk bevestigd worden. De kans is bestaande dat er nog een club weekend wordt 
georganiseerd, door we momenteel nog niet beschikken over alle informatie, komen we hier 
mogelijks later nog op terug. 
 
-          De financiële uitleg op zondag blijft voorlopig, we bestuderen de 
mogelijkheden voor in de toekomst. 
 
-          Website, de overname van het beheer van de website zal nog 
bekeken worden.  
 
 


