
BESTUURSVERGADERING 29/01/2020 

Aanwezigen: Ivan, Hugo, Walter, Thor 

 

De aanwezige bestuursleden geven de goedkeuring aan het verslag algemene vergadering en 

aangepast reglement van de inwendige orde, zoals besproken op de algemene vergadering van 5 

januari 2020. Reglement zal worden doorgestuurd naar de leden, +/- 2 weken reactietijd, nadien kan 

het gepubliceerd worden op de website. 

 
Punt 1 – Programma en komende activiteiten 

 
- Sterritten MTB Kalmthout (16/2 & 1/3) Ivan verzorgt de communicatie naar de leden via mail, 

16/2 vertrek 9u en 1/3 vertrek om 8u30 vlgs opmaak programma winter / zomer uur. 
- Afsluit winterseizoen 28/3, MTB tocht van +/- 60 km georganiseerd door Walter en co. Vertrek 

omstreeks 10u30, lunch in De Leeuw Van Vlaanderen met spek en eieren. Na de rit in het 
clublokaal Limburgse vlaaien vlgs inschrijvingen. Bijdrage leden wel te verhogen tov vorig jaar € 
12,00 voor een ganse dag en € 10,00 voor beperkte deelname. Begin van de rit langst Bikeaholic 
voor een groepsfoto ifv sponsoring kousen. 

- Sterritten april, nog even tijd voor (10 hellingentocht en Sven Nys route beide op zondag)  

Punt 2 – Financiële toestand 

- Ivan geeft de toelichting over de huidige saldo’s van de rekeningen van de club. Nog een factuur 
te ontvangen van Vermarc van 2019. 

- Terugkoppeling opmerkingen boekhouding Karel, punten worden doorgenomen, Ivan zorgt voor 
terugkoppeling naar Karel. Geen tekortkomingen enkel punten te verduidelijken. 

- Impact stijging aantal leden, steeds in het achterhoofd te houden en te bekijken hoe dit verder 
evolueert. Inkomsten zullen hoogstwaarschijnlijk gelijk blijven. De club kledij is daarin één van de 
grootste uitgavepost, al eens rondkijken wat de mogelijkheden kunnen zijn. Wat de 
clubactiviteiten betreft bijdragen leden licht verhogen. 

- Vervanging Ivan na dit jaar. Te bekijken wat de mogelijkheden kunnen zijn. 
- Vraag van Hugo voor zicht te krijgen op de bankrekening ifv de opvolging betalingen leden kledij. 

Enkel te raadpleging, Ivan zal informeren. Te bekijken met de overdracht begin volgend jaar 
overdracht boekhouding naar ander lid. 

Punt 3 – Kledij 

- Tweede levering kledij is toegekomen, enkel bedrukte clubkledij dient nog geleverd te worden. 
Vermoedelijke leveringsdatum 15 februari. Hugo zorgt voor de verdeling en communicatie naar 
de leden. 

- Kousen geschonken door Bikeaholic zijn ook toegekomen. Hugo zorgt ook voor de verdeling. 
- Op te nemen in het reglement om bestelde kledij op voorhand te betalen om discussie achteraf 

te vermijden (buiten de gift van de club).  
- Kledij windstopper met zakken te bekijken hoe dit verder verloopt. 
- Nieuwe / aangepaste kledij 2021, te bekijken – uitkijken wat de eventuele mogelijkheden zijn 

(andere leverancier, met sponsors, zonder sponsors, layout, …) ifv het aantal leden en de 
inkomsten. Oefening / budget eens op te maken. 



- In overweging te nemen bijdrage club te verminderen bij 10-aanwezigheden en/of hulp bij de 
eigen MTB-route. Mede afhankelijk van het aantal leden op het einde van het seizoen en andere 
uitgave versus de inkomsten in 2020 en verder. 
 

Punt 4 – MTB 18 oktober 2020 – 26ste editie 
 
- Opsplitsing taken ifv ontlasting taken en verantwoordelijkheden Hugo. Cafetaria / inschrijvingen 

ed bij Ivan & Tom. Te bekijken of er nog andere taken kunnen doorgegeven worden, waaronder 
o.a. administratieve voorbereidende taken (bonnetjes, affiches, …(Eveline?). 

- Polsbandjes te voorzien en te verdelen bij inschrijving ifv controle aan tussenstop (vb toertocht 
Brasschaat).  

- Te bekijken oplossing voor de plastiek wegwerpbekers aan de tussenstop, aanpassing wetgeving. 
(karton, herbruikbare bekers, …). 

- Bijdrage goede doel van 2019 iets minder dan vorig jaar ifv inkomsten 2019 en meer leden. Te 
bekijken naar 2020 wat de mogelijkheden kunnen zijn. 

- Elektronische betalingen bij inschrijving en betaling consumptie is dit mogelijk en hoe werkt dit, 
is dit mogelijk? Informeren bij de bank. Zeker toekomstgericht op te nemen. 

- Opmerking politie ifv herkenning van de deelnemers nummers te voorzien is moeilijk te 
realiseren. 

- Ok om fotograaf te voorzien op het parcours, hoe is de werking en hoe kunnen wij en de 
deelnemers beschikken over de foto’s. Is een meerwaarde. 

- De rest zit op schema en is lopende. 

Punt 5 – Organisatie 2de UZA-MTB 09/05/2020 

- Morgen 30/01/2020 is er een vergadering voorzien op UZA. Hugo, Noël en Karel zullen aanwezig 
zijn voor WTC Kapellen. 

- Verkenning parcous is lopende, iets langer dan vorig jaar. Nog te valideren ifv privédomeinen en 
andere toestemmingen van de verschillende overheden. 

- Er zullen, of de verwachting is toch alleszins, dat er meer ploegen aanwezig zullen zijn. 
- Meer helpende leden nodig ifv de lengte van het parcours. 
- De rest is nog lopende. 

 

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

- De gevraagde gegevens zijn doorgegeven aan Dante voor opmaak van de inventaris. 
- Dante heeft ook een privacyverklaring opgesteld voor onze club. De draft wordt overlopen en 

aangevuld / aangepast waar nodig. 
- Indien afgewerkt kan dit verstuurd worden naar de leden.  

Punt 7 – Varia 

- Logo, Walter heeft een eerste digitale versie mee. Hier en daar nog wat aanpassingen, Walter 
geeft deze door. Te bekijken wat het resultaat zal zijn. 

- Teerfeest. Alternatieven te bekijken en/of te bekijken of we een eigen organisatie op poten gaan 
zetten, mogelijkheden zalen in de buurt te bekijken. Vraag werd gesteld op de algemene 
vergadering of er iemand zich hiervoor geroepen voelde, geen reactie tot op heden. 

 

Volgende vergadering woensdag 8 april 2020 omstreeks 19u00 in de 7de hemel. 


