
 

BESTUURSVERGADERING DAG 01/07/2020 

Aanwezigheden: Ivan, Hugo, Walter, Thor 

 

Goedkeuring vorig verslag (29/01/2020) en aanpassing huishoudelijk reglement, publicatie ok. De 

geplande vergadering van woensdag 8 april is niet kunnen doorgaan omwille van Corona richtlijnen. 

Er werd wel telefonisch en via mail gecommuniceerd ifv info rond Covid-19, updates  werden 

gecommuniceerd via mail en whatsapp naar de leden. 

 

Punt 1 – Programma en komende activiteiten 

Na de lock down werden de clubritten terug opgestart (vanaf 24 mei) volgens de Corna-richtlijnen. 

Deze richtlijnen zorgde voor een aangepast programma en aangepaste thuisrit (niet door Nederland). 

Leden werden geïnformeerd via mail en whatsapp. De aanpassingen werden redelijk goed opgevolgd 

met hier en daar wat gemor, maar alles verliepen over het algemeen vrij vlot. 

 

Volgende gepande sterritten op het programma: 

5/7 – Baarle Hertog => organisatie, via Rik Van Boxel, na te vragen ok. 

18/7 – Willemstad of andere (vb Spontin / Sven Nys route)? Rondvraag doen, voor een alternatieve 

rit zonder transport naar locatie, aangezien het nog niet aangewezen is om bij elkaar te kruipen in de 

auto. Willemstand werd al op 20/06 gereden. 

16/8 – Rondje Zeeuws Vlaanderen – Ivan / Thor, nog te verkennen, te bekijken hoe het verder 

verloopt ifv mogelijke Corona richtlijnen. 

30/8 – Afsluitende wegrit, Walter bekijkt eventuele mogelijkheden met enkele leden. Inderdaad ook 

hier alles ifv mogelijke Corona richtlijnen. 

 

Programma 2021 => aangezien Ivan op het einde van het jaar wenst te stoppen, werd de vraag aan 

hem gesteld of hij nog het programma van 2021 wil opstellen. Hij gaat dit nog doen, waarvoor dank 

Ivan. 

 

Punt 2 – Financieel  

Voorlopig werd er mindere uitgave gedaan vanwege het aantal geannuleerde sterritten en 

verplaatsingen. Ook worden er voorlopig geen koffiekoeken voorzien na een sterrit.  

 

Verdere impact Corona moeilijk in te schatten op deze moment afhankelijk van verschillende 

factoren (2de golf / heropflakkering), invloed gaat dit zeker hebben, meer kosten bij eventuele 

organisatie van onze MTB (Corona proef maken, impact aantal deelnemers en waarschijnlijk geen 

cafetaria ) en op onze sponsoring inkomsten. 

Kunnen we nog beroep doen op subsidies indien geen MTB of beperkte organisatie? Te bekijken / 

bevragen. 

Veel vragen op korte termijn en langere termijn, impact afhankelijk van onze MTB eigen 

organisatie(ja / neen of beperkt)… 

Geen UZA-MTB organisatie, dus ook hier geen inkomsten dit jaar. 

Goede doel uitreiking cheque vorig jaar, dienen we nog te bezorgen aan het goede doel. Te bekijken 

wanneer dit eventueel zou kunnen ifv Corona (nog even af te wachten voorlopig). 

 



 

Punt 3 – Kledij 

Voorlopig alles on hold omwille van de onzekerheid van de organisatie MTB-tocht. 

Te bekijken of we al dan niet iets moeten / kunnen geven op het einde van het jaar en al dan niet ifv 

de organisatie eigen MTB. 

Indien we iets zouden willen / kunnen geven, te bekijken of er iets dient aangepast te worden aan 

de regeling van 10 aanwezigheden  omwille van een aantal weken geen clubritten. 

 

Punt 4 – MTB 18 oktober 2020 – 26ste editie 

Info algemeen in principe kan dit vandaag onder voorwaarden en aanpassing. Belangrijk is de 

toestemming van het lokaal bestuur, in eerste instantie met de gemeente Kapellen, maar misschien 

/ waarschijnlijk ook de gemeentes waar we doorrijden. 

Best beginnen bij het begin en contact opnemen met de burgemeester van Kapellen om te zien wat 

de gemeente er over denkt. Hugo zal de burgemeester contacteren. 

Tevens een mail opstellen naar de leden ifv de organisatie in deze tijden (aangepaste versie en 

bijkomende onkosten minder inkomsten te verwachten). Vragen wat ze willen en eventueel bij 

organisatie of ze willen komen helpen. Thor zal mail versturen naar alle leden om een enquête te 

houden. 

Eventueel in werkgroep alles even in detail door te nemen, organisatorische aanpassingen en 

financiële impact. 

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

Geannuleerd nieuwe datum is 29/5/2021 
 

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

Geen bijkomende info.  

 

Punt 7 – Varia 

- Vervanging Ivan => wachten op kandidaten, voorlopig hebben er zich nog geen kandidaten 

gemeld. 

- Teerfeest rondkijken en/of rond surfen op het net naar mogelijkheden, alles ifv van het 

verder verloop van de huidige situatie Corona. 

- Ontwerp logo voor WTC Kapellen is ok, zie achtergrond. Ter vergoeding is een fietsbroek ok.  

- Nieuwe prijzen in de 7de hemel communicatie, bij het uitleggen na het einde van de rit. Ook 

eventueel rondsturen indien nodig. 

 

 

Volgende vergadering te bepalen ifv van meer nieuws organisatie MTB-tocht, datum zal nog verder 

worden afgesproken. 

. 

 


