
BESTUURSVERGADERING 19/06/2019 

Aanwezigen: Ivan, Yves, Hugo, Walter, Dante, Thor 

 
Verslagen vorige vergadering werden verstuur per mail en wordt goed gekeurd. Zal 
eerstdaags doorgestuurd worden naar Rudy ter publicatie. 
  
Punt 1 – Programma en komende activiteiten / sterritten 
 
23/6/2019 – Bessenmaairit in Kalmhout, vertrek om 8u30 er zullen hiervoor een 30-tal 
koffiekoeken besteld worden. Na de rit komen we naar ons clublokaal. Voor diegene die 
willen kunnen uiteraard ook de lange rit doen daar. Ivan stuurt nog en mailtje rond. 
29/06/2019 – Spontin, vragen aan Rik voor de eventuele organisatie. Indien Rik niet kan via 
GPS, Hugo heeft de rit en rijdt zo is zo mee. Ivan stuurt nog een mailtje rond naar de leden. 
14/07/2019 – Baarle Hertog. Informeren bij Rik of hij al dan niet de rit kan begeleiden. 
27/07/2019 – Willemstad. Organisatie Rudy Van De Velde 
04/08/2018 – Velo Classic, start aan de 7de hemel 
31/08/2019 – Afsluitende rit wegseizoen. Informeren bij Rik of hij de rit wenst en kan 
organiseren. Onderweg een hapje (croque, taart, …) tijdig terug +/- 13u00 bijvoorbeeld. 
 
Informeren bij Rik of we de rit van Riemst nog op een ander moment kunnen organiseren dit 
jaar. Wegens het slechte weer kon deze namelijk niet doorgaan in het voorjaar. 
 
Punt 2 – Financiële toestand  

Geen bijkomende bijzondere uitgave gekregen of te verwachten. 

Onkosten vergoeding organisatie MBT – 25/05/2019 nog niet ontvangen. Zal vermoedelijk 
eerst daags gestort worden. Idem voor de sponsoring / subsidie van de gemeente voor de 
organisatie van onze jaarlijkse MBT-tocht. 
 
Punt 3 – Kledij 
Mailtje te versturen naar de leden om hen uitdrukkelijk te vragen de nieuwe kledij te dragen 
met de huidige sponsors op. (Ivan). 
 
Bestelling dames kledij en bijkomende kledij nieuwe, zou een van de weken besteld kunnen 
/ moeten worden. Juiste serie / maat voor Eveline nog te bekijken. 
 
Bijkomende kledij voor de leden kan bijbesteld worden bij Hugo onder de geldende 
voorwaarden, voor diegene die dit wensen. 
 
Voor de helpende leden op onze MBT-tocht en voor diegene die voldoende aanwezigheden 
hebben een keuze lijst opstellen, zoals 2 jaar geleden. Organisatie meer werk voor Hugo, 
waarvoor dank Hugo.  Of nog een truitje met korte mouwen van de club behoord ook nog 
tot de mogelijkheden. 
 
Punt 4 – Eigen MBT zondag 20 oktober 2019 (25ste keer). 

Kopstukken werd al persoonlijk benaderd door Hugo. 



Cafetaria: graag buitentoog te voorzien, kan geleverd worden door B-lite en is voorzien voor 

ons. Wel extra medewerkers te voorzien. Het bevragen is reeds gestart door Tom en Hugo. 

Als iemand nog iemand weet, graag doorgeven aan Hugo en/of Tom. 

Parcours: ok aanvragen zijn vertrokken, nog op geen enkele aanvraag een negatief advies 

ontvangen! Van een paar nog wel geen bevestigingen gekregen maar zit nog op schema ivm 

de antwoorden. Soept tent / Lut ok. Normaal voldoende medewerkers voor parcours en 

soeptent. 

Afspuitinstallatie via HCI ok Yves net bevestigt. Rik en Didier zullen deze mee bemannen. 

Goede doel: blijft Kleine prins, er werd geen andere organisatie voorgesteld. Bedrag te 

bekijken na afloop. 

Er zal niets bijzonders georganiseerd / gegeven worden omwille van de 25ste keer. 

Planning en bemanning seingevers nog even verder in detail te bekijken. 

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

organisatie op die dag). We dienen opzoek te gaan naar iemand anders, gezien de huidige 

niet kan wegens al een andere boeking. 

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

hiervoor naar de leden. Versturen van een mail + leden aanspreken op zondag na de rit. 

 
Punt 5 – Ondersteuning MBT-tocht voor het goede doel (UZA kankerfonds) 25/05/2019 
Vergoeding zal eerstdaags gestort worden normaal gezien. 
Een 20-tal leden hebben de organisatie ondersteund. De organisatie was zéér tevreden over 
de prestatie op de dag zelf van WTC Kapellen. Alles is goed verlopen. 
Met dank aan Noël, Karel en Hugo en alle ander leden.  
Zodra de storing er is, kunnen we een geschenk(bon) voorzien voor de leden die geholpen 
hebben. 
 
 

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

Dante geeft toelicht naar aanleiding van een info sessie dat hij gevolgd heeft hierover. Zal 

een mail opstellen voor opmaak inventaris van de gegevens die de club nu heeft. Deze zal 

verstuurd worden naar de betrokkenen. 

Op de algemene vergadering van januari 2020 zal Dante ook de leden informeren en zal er 

ook een document worden opgesteld met info. 

 

Punt 7 – Varia 

- Teerfeest? Nog verder te bekijken. Ivan neemt dit verder op. 

- Mailing versturen naar de leden ivm aantal aanwezigheden. 

- Logo voor WTC Kapellen, … 

 

  

Volgende vergadering : woensdag 25 september 2019 om 19u00 – locatie 7de hemel 

 


