
AGENDA BESTUURSVERGADERING 12/11/2018 

Aanwezigen: Yvan – Hugo – Yves – Walter - Thor 

Punt 1 – Programma en komende activiteiten 
 
Komende sterritten voor de MBT:  
18 november Kalmthout (8u30) 
9 december Schoten (9 uur) 
20 januari Brasschaat (9 uur) 
Yves verstuurd telkens een mail plus, melding dat we starten in december starten om 9u30 
  
Programma 2019, mail versturen voor oproep kandidaten om een sterrit(ten) te organiseren. 
Ivan stelt een voorbeeld programma op tegen de algemene vergadering. 
 
Ontbijt en algemene vergadering leden met ontbijt 6 januari 2019. Dochter van Vic verzorgt 
het ontbijt (Ivan informeert en regelt), drank via de 7de hemel.  Walter boekt zaal. Start om 
9u met de  vergadering, om  11u glas champagne en ontbijt voor de leden met partners. 
Thor nodigt de leden uit en volgt de inschrijving op. 

Punt 2 – Financiële toestand  

Zit volgens verwachting 

Punt 3 – Nieuwe Kledij + geschenk 

Ieder lid krijgt een truitje met korte en lange mouwen. Alle actieve leden krijgen daarboven op een 
wintervest en een windstopper. 

Voor de helpende handen aan de organisatie van onze eigen MBT krijgen een korte fietsbroek. 

Voor het 25 jarig bestaan schenkt de club aan de leden een handig klein slot voor onderweg. 

Nog na te vragen wat Bike a holic zal geven als sponsoring. 

 

Ok voor aankoopbon voor de actieve dames leden. 

Punt 4 – Eigen MBT 

Evaluatie eigen MBT – iets minder deelnemers, goed verlopen op 2 accidenten na (waaronder een 

gestolen fiets?). Cafetaria meer broodjes nodig?, assortiment uitbreiden met chips. Opbrengst iets 

meer dan vorig jaar, met minder deelnemers (grote sponsors). Volgend jaar te bekijken welke 

brouwer en al dan niet een buitentoog. 

Goede doel => idem vorig jaar. 

In 2019 de 25ste editie, te bekijken of we hiervoor iets speciaal kunnen / willen doen. Te bevragen op 

de algemene vergadering, eventueel erna samen zitten met de kopstukken van de MBT organisatie.  

Voorbeeld een geschenk aan elke deelnemen, een drinkbus of iets dergelijks, aanpassing parcours, … 

Punt 5 – werkjaar 2019 



Op roep in de uitnodig van de algemene vergadering of er geïnteresseerde zijn om een 

bestuursfunctie op te nemen. 

Voorlopig wenst het huidige bestuur volledig aan te blijven, tenzij er andere kandidaten zijn voor 

bepaalde functies over te nemen. 

Programma en 25ste eigen MBT zie eerder. 

 

Punt 6 - WTC Kapellen in regel stellen met de nieuwe privacywet (GDPR) 

Nog verder uit te werken, alvast de leden hierover informeren op de algemene vergadering. 

Eventueel bevragen naar een opsteller en toezichthouder hierover.  

Punt 7 – Varia 

Mogelijks nieuw lid Sibren Iwema 

Vragen aan Rudi om nieuwe sponsors te plaatsen op de website. 

Nazien beveiliging website 

Nazien lidgeld Dante 

Punt 8  – Volgende vergadering afhankelijk of er kandidaten zijn voor het bestuur. Indien niet zullen 

we pas opnieuw vergaderen na de algemene vergadering. 

Algemene vergadering – zondag 6 januari 2019 – 7de hemel. 

 


