
BESTUURSVERGADERING 30/04/2019 

Aanwezigen: Ivan, Yves, Hugo, Thor 

 
Verslagen vorige vergadering werden per mail goed gekeurd en is reeds gepubliceerd op de 
website voor de leden. 
 
Punt 1 – Programma en komende activiteiten / sterritten 
Een aantal leden hebben interesse getoond voor deelname aan de sterrit van aankomende 
zaterdag naar Riemst. Vanuit het bestuur zal Hugo meerijden. Hij schiet de onkosten voor en 
Ivan zal deze nadien overschrijven. Nu nog hopen op goed weer, weersvoorspelling zien er 
niet al te best uit. Met dank aan Rik voor de organisatie. 
 
Komende (ster)ritten volgens planning. Zijn georganiseerde ritten in de buurt, dus minder 
voorbereiding. Zaterdag 29 juni sterrit naar Spontin, even informeren bij Rik eventueel voor 
de verdere organisatie. Communicatie zoals steeds, waarvoor dank Ivan. 
 
Organisatie afsluit wegseizoen, mogelijkheden - programma? 
 
Koffiekoeken worden op zaterdag telefonisch besteld bij de bakker, wordt positief wordt 
onthaal bij de bakker. Aantal volgens inschatting van het moment. Koffiekoeken voor 19/5 
na Van De Poel Classic ligt misschien nogal moeilijk daar men waarschijnlijk verschillende 
afstanden zal rijden. 
 
Te bekijken of de A-groep eventueel 2 aan 2 dient te rijden i.p.v. achter mekaar.  
 
Punt 2 – Financiële toestand  

Daling saldo op de spaarrekening omwille van de aankoop nieuwe kledij. Bedrag werd 

aangevuld op de bankrekening. Misschien iets te veel, maar dit kan de werkingskosten de 

komende tijd overbruggen. 

 

Geen bijkomende bijzondere uitgave gekregen of te voorzien. 

 
Punt 3 – Kledij 
Gezien de aansluiting van 2 dames in onze club werd er pas-sets opgevraagd bij Vermarc 
voor de dames. Zij kunnen dan hun maat passen, zodat de kledij besteld kan worden. 
Regeling aanschaf zoals steeds. 
 
Te bekijken of de kledij samen besteld kan worden met de aankoop van de te geven kledij op 
het einde van het werkingsjaar en de kledij voor de helpende handen aan de MBT-tocht. 
Hugo bekijkt even naar de mogelijkheden (er wordt o.a. gekeken naar een regenjas / been 
en armstukken eventueel in combinatie met Bike Aholic (indien hij weer wenst te sponsoren 
tijdens onze MBT-tocht). Of een vrije keuze van een aantal mogelijkheden zoals we in het 
verleden ook al eens gedaan hebben (te bekijken organisatorisch). 
 



Voor de grote nieuwe sponsors op onze truitjes zullen we indien ze geïnteresseerd zijn een 
koerstrui voorzien met korte mouwen als bedanking. (Hugo en Yves zullen eens polsen bij 
gelegenheid bij hen en hun maten eventueel opvragen indien nodig). 
  
Controle stock en eventueel bij bestelling doen in functie van het nodige volume. (Te 
verwachte nieuwe leden eventueel en/of courante maten aanvullen). Nieuwe kledij te 
bestellen voor Tom.  
 
Punt 4 – 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. Is lopende positieve antwoorden komen 

binnen en datum zal bepaald worden voor het overleg met de kopstukken. 

 

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

Er werd al even nagedacht i.v.m. 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. 

Blijft, voor en nadelen i.v.m. ‘gratis’ consumptie. Moeilijk een inschatting te maken bij gratis 

consumptie. Eventueel eens te polsen bij de brouwer of hij niets kan voorzien van sampling 

actie van een van zijn leveranciers / contacten. 

 

Offerte werd opgevraagd bij B-Lite, komt overeen met de vorige brouwer. Materiaal is geen 

probleem alsook een toog voor buiten kan voorzien worden alsook een koelwagen, idem 

voor ander materiaal (glazen, plateau’s, togen, …). Dus vast leggen. 

 

Frietjes nadien te voorzien in de 7de hemel tegen 17u30 (minder belastend voor de 

organisatie op die dag). 

 

Aanbrengen sponsors (affiche) zal ook opgestart worden. Hugo zorgt voor de communicatie 

hiervoor naar de leden. 

 
Punt 5 – Ondersteuning MBT-tocht voor het goede doel (UZA kankerfonds) op zaterdag 25 
mei 2019 in Kapellen. 
Vergoeding voor WTC-Kapellen is voorzien. Een deel zal terug gestort worden voor het 
goede doel. Nog te bekijken wat we de leden aanbieden die een helpend hand komen 
toesteken die dag. Een 17-tal leden zullen die dag aanwezig zijn om te komen helpen. 
 
Te bekijken of de rit niet op een woensdag al eens gereden kan worden door de afwezigheid 
van Noël en Karel op de dag zelf, zodat er meer leden de tocht kennen. Af te spreken met 
Noël. 
 



Eventueel aanschaffen van walkie talkie’s voor de organisatie. Deze kunnen ook gebruikt 
worden tijdens onze eigen MBT-tocht (parking) als onze ritten tijdens de wintermaanden in 
het bos. Aankoopprijs? 
 
Helpende handen en hun partners worden s avonds ook uitgenodigd voor de BBQ en drank. 
Hugo stuurt hiervoor nog een mail rond. 
 
 

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

Dante uitnodigen op de volgende bestuursvergadering en alle info even overlopen. 

 

Punt 7 – Varia 

- Test periode uitleg na de rit in de 7de hemel, bedrag volgens consumptie, nog even 

verder te zetten. Verloopt voorlopig goed. 

- Teerfeest? Al eens rondkijken naar de mogelijkheid. Evaluatie van vorig jaar was 

positief aparte zaal enkel voor WTC Kapellen. Terug daar (Oud Antwerpen) of zijn er 

andere mogelijkheden in de omgeving? 

 

  

Volgende vergadering : woensdag 19 juni 2019 om 19u00 – locatie 7de hemel 

 


