
VERSLAG BESTUURSVERGADERING WOENSDAG 6 JUNI 2018 

 

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

Programma - komende sterritten 
Rit van 23 juni – spontin, Yves vraagt aan Rik voor de organisatie. 
Rit van 8 juli – oesterdam / Tholen lukt wel door iemand die dan aanwezig is. 
Rit van 21 juli – Willemstad, Rudi Van De Velde hiervoor contacteren. 
Rit van 5 augustus – Velo classic, inschrijvingsgeld en pannenkoeken worden door de club voorzien. 
Rit van 26 augustus – afsluit wegseizoen, Walter bekijkt eens wat eventueel de mogelijkheden zijn. Wel rond 
13u terug in Kapellen. 
 
Info van Jos ivm de mogelijkheden ronde de Balenberg, wegrit mogelijk alsook een MBT rit. Te bekijken wat er 
kan of op / in een volgend programma. 
  
Een mail sturen naar de leden met de mededeling wie er al 10 aanwezigheden heeft, de andere kunnen dan 
een tandje bij steken eventueel om aan 10 aanwezigheden te komen. 
 
Financiële toestand  

Geen speciale bijzonderheden 

Kledij 

Mogelijkheden om lay out behouden of zo min mogelijk aan te passen. Mogelijke kandidaten al zeker Paul en 

Peter. Yves informeert eens bij mogelijke kandidaten. 

Tijdens volgende vergadering beslissen wat en hoe we te werk te kunnen gaan om tijdig rond te geraken (tegen 

januari 2019). 

Hugo informeert naar prijzen van een set die we zouden geven aan de rechthebbende. 

Eigen MBT-rit 

Deze week wordt de mail verstuurt naar de leden voor sponsor. Hugo informeert ook even naar de kostprijs en 

nieuwe lay out van de affiche.  

Eerste facturen zijn toegekomen (huur zaal, toebehoren en Rode Kruis o.a.).  

Praktische kant ivm het KTA dient nog even doorgenomen te worden (waarborg). 

Ok ivm het eten na het mbt, frituur namelijk. Optreden van Wiske ligt ook vast Total sponsort dit. 

Seingevers en de bosschool zijn in orde. Te informeren of de renovatie van de sporthal invloed zal hebben op 

de organisatie van onze MBT (beperkte mogelijkheden?). Parcours voorlopig geen bijzonderheden, enkel 

ingrijpende boswerken aan de gang in de ruige heide. 

Kopstukken vergadering voorzien einde deze maand. 

Grenspark? Meeting geweest? Maar nog geen info ontvangen. Invloed in de toekomst? 

 

WTC Kapellen in regel stellen met de nieuwe privacywet (GDPR) 

Ivan is naar een info sessie geweest hierover. Er dient een dossier te worden opgemaakt met de risico en 

inventarisatie van alle info waarover we beschikken van de leden. In vraag stellen wat en hoe te behoren, over 

welke info beschikken de ander leden, … Te bekijken hoe we te werk kunnen gaan.  

Varia 

- Er heeft zich een nieuw lid aangemeld André Smits maar kent iemand deze? In eerste instantie niet. 

Contact op te nemen op te bekijken wat zijn intenties zijn.  

- Er heeft een mogelijk nieuw lid meegereden met de club zonder helm, aan te spreken en te melden 

dat het ten zeerste aangeraden is om een helm te dragen. 



- Onkosten sterrit Riemst, ok voor uitbetaling zonder eten, enkel het geen normaal voorzien wordt voor 

een sterrit. 

- Programma zal behouden blijven, dus de 10 hellingen tocht ivm de vraag van een aantal leden om de 

Van Der Poel Classic mee te rijden.. 

- Wordt de domeinnaam van de website automatisch verlengt? Normaal wel. 

 

 

Volgende vergadering begin september. 

 


