
AGENDA BESTUURSVERGADERING 25/09/2019 

 

Aanwezigen: Hugo – Walter – Thor – Yves - Ivan 

Punt 1 – Programma en komende activiteiten 
 
13/10 – voorbereidende vergadering MTB - zaal 7de hemel ok – mail Hugo naar leden 
19/10 – voorbereiding MTB tocht – zaal 7de hemel ok – mail Hugo naar leden 
20/10 – eigen 25ste MTB tocht – zaal 7de hemel ok 
30/11 – teerfeest 
Hof Ter Bist (beperkt tot 36 personen) of Oud Antwerpen of Leeuw Van Vlaanderen. 
Informeren naar de menu’s en mogelijkheden.  
 
Planning MTB sterritten, oktober niet – in november / december eventuele mogelijkheden 
te bekijken indien hierin interesse is vanuit de leden. Communicatie via mail en/of whatsapp. 

Punt 2 – Financiële toestand 

Lopende kassa aanvullen, Ivan bezorgt centen aan Yves. 

Geen grote afwijkingen. Sponsors MTB hebben grotendeels betaald. 

Geen noemenswaardige inkomsten en/of uitgaven te vermelden. 

Punt 3 – Kledij 

- Dames kledij – levering voorzien rond 1 oktober 
- Kledij actieve leden en helpende leden MTB + ook voor de dames-ploeg 
- Kledij afsluitend jaar 

Volgens punten verdeling idem als vorig jaar. Aanwezigheden door te nemen volgende 
bestuursvergadering. 

Punt 4 – Eigen MTB – 20 oktober 2019 

Hugo informeert over de stand van zaken, volgende punten werden doorgenomen:  

Vrijwilligers voor de verschillende taken grotendeels ok, geen grote gaten te verwachten. 

 Aanvragen toelatingen en vergunningen zijn in orde.  

Affiches zijn gedrukt en worden verdeeld onder de sponsor, leden,…  

Wissel van kleuren jetons tegen over vorig jaar. 2 prijzen. 

Broodjes zelf doen, te bestellen bij Kuyelen idem koffiekoeken ed. Alles op één plaatst. 

Verschillende aankopen / benodigdheden via Delhaize, Guy vraagt er een speciale prijs.  

Koffie ok via 7de hemel  - percolators ok (ook deze van Thor). 

Parcours – ok. Soeptent zal plaats vinden bij de Leeuw Van Vlaanderen ipv bosschool, beperkte 

wijziging in het parcours. 

Seingevers zijn in orde, briefing zondag morgen te voorzien samen met de politie. 

Voor de rest zit alles op schema en loopt de voorbereiding, waarvoor dank Hugo. 

Briefing medewerkers, voorbereidende vergadering van 13 oktober. 

Punt 5 – hulp bij organisatie 2de UZA-MTB 



Datum werd bevestigd, namelijk zaterdag 9 mei. Verwachtingen idem als vorig jaar. 

 

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

Geen bijkomende info. 

 
Punt 7 – Varia 
 

- Foto sessie truitjes nieuwe sponsors, te organiseren in het voorjaar. 
- Peterschap verbinding vaste MTB-route, vraag sportdienst ivf subsidie. 
- Bestuur 2020 – oproep voor kandidaat bestuursleden (na de MTB) 
- Algemene vergadering 5/1/2020 – ontbijt via broodjes@work 
- Programma 2020 (poging doen Ivan) (Bessenmaai rit – Sven Nys afsluiten weg rit (12 

september) 

Volgende vergadering donderdag 24 oktober omstreeks 19u00 @ 7de hemel 


