
 

BESTUURSVERGADERING DINSDAG 15/09/2020 

Aanwezigheden: Ivan, Hugo, Walter, Thor 

 

Goedkeuring vorige verslagen (01/07/2020 en 13/07/2020)  

 

Punt 1 – Programma en komende activiteiten 

Sterritten en verdere afwerking van de agenda te bepalen ifv Corona richtlijnen. Wat vandaag kan zal 

morgen misschien niet kunnen. Dus (ver vooruit) plannen zal moeilijk zijn. Verplaatsingen zijn zeker 

te vermijden. 

 

Communicatie via mail en whatsapp naar de leden indien er iets kan en mag georganiseerd worden. 

Trachten toch iets te organiseren op 18 oktober, te bekijken wat er mogelijk is dan (ifv tussenstop 

ed). 

 

Programma 2021 => Ivan maakt een programma op voor 2021. Oproep versturen naar de leden via 

mail voor suggesties. 

 

Punt 2 – Financieel  

Impact door Corona, zo goed als geen inkomsten te verwachten. Toch de voornaamste sponsors 

contacteren om te informeren of ze al dan niet willen / kunnen. Bedrag wat gesponsord wordt kan 

dan gebruikt worden voor de attentie voor het begin van het jaar (enkel voor de actieve leden). 

Subsidies van de gemeente Kapellen nog niet ontvangen, afwachten of er iets uit de bus komt. Er 

zullen waarschijnlijk toch andere sportvereniging zijn die er meer nood aan hebben dan wij. 

Bedrag voor het goede doel werd overgemaakt naar De Kleine Prins. 

Geen grote uitgave te verwachten / voorzien met uitzondering van de attentie (eventueel) begin 

2021, afhankelijk van sponsorgelden hiervoor. 

 

Punt 3 – Kledij 

Ligt stil of toch geen grote bedrijvigheid. Te bekijken attentie begin 2021, via lokale handelaar / 

sponsor, informeren of Bike aholic iets kan wenst te doen (sokken bijvoorbeeld gedeelde aankoop). 

Organisatie verkoop club kledij (voor eigen rekening dan), te bekijken of dit wenselijk is.  

 

Punt 4 – MTB 18 oktober 2020 – 26ste editie 

Geannuleerd voor 18/10/20, dus 26de editie zal plaats vinden op 17/10/2021. Datum werd 

aangevraagd bij VWB en bevestigd, alsook aanvraag vergunningen zijn vertrokken. . 

Aanpak ifv “het nieuwe normaal”, afwachten maar of het zelfde kan als de voorbije jaren, … 

 
Punt 5 – Organisatie 2de UZA-MTB 09/05/2020 29/05/2021 

Geen bijkomende info / nieuws. 
 

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 leden 

kandidaat gesteld. Wat als?!? … 

- Teerfeest rondkijken en/of rond surfen  naar mogelijkheden, alles ifv van het verder verloop 

van de huidige situatie Corona. 

 

 

Volgende vergadering te bepalen naar aanloop algemene vergadering en kandidaat bestuurslid (of 

kandidaten), als ook ifv verloop Corona. 

. 

 


