
AGENDA BESTUURSVERGADERING 12/09/2018 

 

Punt 1 – Programma 
Komende sterritten planning: 
23/9 sterrit van Essen – Yves stuurt een mailtje 9u00 kleine toer 
Voor oktober onze eigen MBT en vergadering. 
November even wachten op de lijst met overzicht van toertochten in de buurt. 
Programma 2019 mail voorstellen naar de leden voor voorstellen? Na de MBT tocht (vragen 
aan Ivan?). 
 

Punt 2 – Financiële toestand 

Geen bijzonderheden te melden. 

Punt 3 – Nieuwe kledij 

Volgens budget ivm de aankoop, iets meer dan helft wordt gesponsord. Lay out vlgs huidig 
ontwerpen enkel sponsors wijzigen. 
Set: koerstrui korte mouwen en lange mouwen, wintervest, windstopper. 
Normaal wel klaar tegen begin januari 2019. 
Inventaris op te maken van huidige stock en via een prijsje proberen te verkopen aan de leden. 
Hugo volgt dit verder op. 

Punt 4 – Eigen MBT 

- Sponsors op schema, affiche zal goed vol staan een aantal grote sponsors! 

- Affiche ok ontwerp af – te verdelen van flyers, affiches, … 

- Geen bijkomende materialen aan te kopen 

- Vergunningen allemaal in orde 

- Parcours ok kleine obstakels afwerken  

- Dierenwijding te Stabroek / Heuvels op de dezelfde dag als onze MBT-tocht 

- Draaiboek te overlopen op de vergadering met de leden, zit op schema, uitnodiging 

versturen 

- Brouwer ok (nog steeds!?!), zelfde prijzen als vorig jaar 

- Login VWB bezorgen of toegang geven aan Hugo, aanmelden medewerkers ivm verzekering 

- Frituur op het KTA ipv in het clublokaal, tegen 17u30 à 18u00 

- Opkuis via externe 

- Geschenk voor het meehelpen even te bekijken ivm met nieuwe kledij 

Punt 5 – 25 jaar WTC kapellen al dan niet in combinatie met teerfeest 

- Mogelijkheden avondrondvaart of eten erna 

- Restaurant in de buurt 

- Culinaire wandeling of zo iets 

- Zoo achter de schermen foyer / marmerzaal  

- Particulier – bedrijfsuitjes 

- Gadget (sokken – drinkenbussen – petjes – spatlap – slotje – gadgetwinkel) 



- Walter bekijkt even naar Oud Antwerpen, … of andere restaurant / gelegenheden in de 

buurt. 

- Budget +/- idem vorig jaar, bijdraag ook idem van vorig jaar. 

- Uitnodiging te versturen door Yvan?  

Punt 6 – Varia 

Verslagen – goed gekeurd  en ogen op de site komen, mailen in PDF naar Rudi 

Vernieuwen lidmaatschap VWB -> Ivan? Na de met MBT-tocht? 

Bestuur 2019? Oproep doen voor eventuele kandidaten, in de mail van hernieuwen lidmaatschap en 

voorstellen tot sterritten, na de MBT-tocht. 

Aanwezigheden komt goed is bijgewerkt. 

Dragen van een fietshelm, zeer sterk aan geraden deze te dragen tijdens de fiets activiteiten van de 

club. Best ook te vermelden op de website. 

Punt 7  – Volgende vergadering 

Na de veldtoertocht, nog te bepalen. 


