
AGENDA BESTUURSVERGADERING 20/02/2019 

Aanwezigen: Walter, Ivan, Yves, Hugo, Thor 

Voor punt 2: Noël en Karel 

 
Verslagen vorige vergadering werden goed gekeurd en kunnen dus gepubliceerd worden. 
 
Punt 1 – Programma en komende activiteiten / sterritten 
Omwille van afwezigheden en organisatorische reden verplaatsen van afsluitende MBT-tocht 
naar 30 maart ipv 2 maart. Ivan stuurt hierover een mail naar de leden. 
 
Komende (ster)ritten volgens planning. 
 
Punt 2 – Ondersteuning MBT-tocht voor het goede doel (UZA kankerfonds) op zaterdag 25 
mei 2019 in Kapellen. 
Noël en Karel geven een toelichting. WTC Kapellen zou instaan voor het parcours +/- 20 km 
doorheen in de nabijheid van het wolvenbos. Organisatie in handen van Eric Verbeeck en 
Lieven Maesschalck. Aantal helpende handennodig +/- 15.  
Voorbereiding parcours Noël en Karel, administratie Karel. Hugo volgt mee vanuit het 
bestuur. Eerst volgende vergadering is zaterdag 23/02/19. Karel & Hugo koppelen terug. 
 
Punt 3 – Financiële toestand  

Factuur van de nieuwe kledij is binnen. Voor de betaling zal er een bedrag worden 

overgeschreven van de spaarrekening naar bankrekening. Yvan neemt hiervoor contact op 

met Gilbert. 

 

Boekhouding 2018 werd nagekeken door Jos H.. Opmerking betreffende de 5% korting bij 

het afhalen van koffiekoeken, vroeger zou dit 10% zijn geweest. Ook werd dit een aantal 

keren niet gevraagd / gekregen. 

 

Punt 4 – Kledij 
Is toegekomen en ziet er goed uit! Kleine aanpassing bij de zomervesten met lange mouwen 
tegen over de huidige tenue. 
Verdeling te voorzien bij de afsluit van het winterseizoen, bij onze dag MBT-tocht 
30/03/2019. 
 
Punt 5 – Eigen MBT zondag 20 oktober 2019 (25ste keer). 

Voorbereidingen zijn begonnen door Hugo (aanvraag vergunningen ed). Hugo kijkt voor een 

datum voor een eerste overleg met de kopstukken. 

De deelname prijs mag / kan ook verhoogd worden met € 1,00 (van de VWB). 

Er werd al even nagedacht ivm de organisatie van de 25ste keer iets ‘speciaal’ te doen. Nog 

even verder te laten rijpen. Er wordt eerder gedacht in de vorm van een gratis consumptie of 

versnapering (pannenkoeken) dat naar een gadget en/of uitnodigen van een BV. Verder af te 

toetsen met de kopstukken en de leden. En of te bekijken of we dit al dan niet gaan doen. 

Toch alvast eens uitkijken naar een brouwer, bij voorkeur uit de regio / Kapellen. 



 

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

Dante is naar een info avond geweest hier omtrent. Er werden praktische tools aangeraakt 

om dit concreet te maken. 

Verzamelen van de gegevens en deze bezorgen aan Dante zodat hij “GDPR” plan kan 

opmaken. 

Gegevens: persoonlijke gegevens (namen, adres, @-adres, telefoonnummers, 

rekeningnummers, kledijmaten, …) die de club in zijn bezit heeft waar ze voor dienen en wie 

ze hoe bewaard. 

 

Punt 7 – Varia 

Opmerking ivm het uitleggen van € 2,00 voor een consumptie na de rit. 

Bepaalde dranken kosten meer € 2,00, voornamelijk deze van 33 cl of meer. 

Gewone drankjes behouden op € 2,00 en de andere dranken rekenen op de goed wil van 

éénieder om dat de bijdragen de consumptie dekt. 

Evalueren na een ‘test’ periode. 

 

  

Volgende vergadering : dinsdag 30 april om 19u00 – locatie 7de hemel 

 


