
BESTUURSVERGADERING WOENSDAG 28 MAART  2018 

Aanwezigen: Yves Bruyninckx – Hugo Giebens– Walter Linders – Ivan Roelands – Thor Van Bouwel 

 

Webstite en VWB 

 

De website is nog niet op te date. Vraag van een aantal leden om deze terug op to date te maken en te houden. 

Geen kennis aanwezig binnen het bestuur, hoeft ook niet noodzakelijk iemand te zijn van het bestuur. Mail 

rond sturen binnen de leden met de vraag of iemand dit kan en wil onderhouden. Ook rekening houden en te 

bekijken ivm aankomende nieuwe wetgeving ivm privacy (foto’s ed).  

Momenteel kan nog niemand aanmelden op de website van de VWB. Problemen met de clubbeheerder, 

informatie en contact op te nemen met VWB om dit in orde te maken.  Zo kan het nieuwe lid Dante aangemeld 

worden. 

Komende sterritten, programma 
 
Voor de komende sterritten neemt Ivan contact op met Rik voor de organisatie, zowel voor de rit van 15/4 
Baarle Hertog als deze van 5/5 voor dit van Riemst. Er wordt ook nog een mail gestuurd naar de leden voor de 
aankondiging. 
De sterrit van 27/5, 10 hellingentocht kan eventueel gereden worden onder leiding van Thor. 
 
Vraag van sommige leden om op zondag ook meer km te rijden, eventueel op te nemen in het programma van 
volgend jaar, maar is een afwijking van het geen besproken is tijdens de algemene vergadering (samen 
vertrekken en min of meer samen aan te komen en de sterritten samen te rijden). 
 
Whatsapp groep enkel te gebruiken voor wat en is opgericht is, namelijk info over de fietsritten gelinkt aan 
WTC Kapellen. 
 
Rit / weekend ronde de Balen berg (centrum Sven Nys), wachten nog op info van Jos Haest zal iets voor volgend 
jaar zijn misschien, nog geen info mogen ontvangen. 
Whats group – enkel te gebruiken waarvoor het gebruikt moet worden. 

Financiële toestand  

Niets speciaal te melden. Cadeau voor de uitbaters van de 7de hemel zal voorzien worden, bedrag € 50,00. 

MBT-tocht 

Alle aanvragen zijn vertrokken voor aankondigen op de websites, gemeente, scholen, boswachters, enzovoorts, 

loopt wel volgens Hugo en zit op schema. 

Volgende stap zijn de kopstukken bijeen roepen, nog voor de vakantie te organiseren. 

Walter en Wiske is geregeld. 

Volgende jaar andere route? Indien men dit wenst tegen september te kennen. 

Mail versturen rond half mail ivm het aanbrengen van sponsors voor de affiche van met MBT-tocht. Hugo kijkt 

dit na wanneer dit dient verstuurt dient te worden. 

Kledij 

Gaat de richting uit van nieuwe kledij, gezien het aantal sponsor nu aanwezig op de kledij niet meer bestaan of 

niet meer wensen te sponseren. Even informeren bij mogelijk kandidaat sponsors onder de leden (Paul en 

Peter) en wat eventueel hun verwachtingen zijn (Hugo). 



Varia 

Op 7 april kan de cheque worden afgegeven aan de Kleine Prins. We zijn welkom omstreeks 15u00. Hugo stuurt 

nog een mailtje naar de leden. Bedrag zal worden overgeschreven.  

 

Volgende vergadering op 6 juni omstreeks  19u00 in de 7
de

 hemel. 

 


