
 

BESTUURSVERGADERING MAANDAG 07/12/2020 

Aanwezigheden: Ivan, Hugo, Walter, Thor (digitaal gehouden vergadering) 

 

Goedkeuring vorig verslag van 12 september 2020  

 

Punt 1 – Programma en komende activiteiten 

Tijdelijk kunnen / mogen er geen clubactiviteit plaats vinden omwille van de Corona maatregelingen. 

Wanneer deze terug kunnen opgestart worden is onduidelijk. 

Ook de algemene vergadering, die voorzien was op zondag 3 januari, zullen we om die reden moeten 

annuleren. 

Ivan werkt het programma van 2021 nog verder af en zal dit eerstdaags versturen naar het bestuur, 

waarna het verstuurd kan worden naar de leden. Uiteraard alles onder voorbehoud van de 

coronamaatregelingen, die zullen beslissen of de geplande activiteiten al dan niet kunnen doorgaan. 

 

Punt 2 – Financieel  

Sponsoring ontvangen van een aantal vaste sponsors, zodat we ook dit jaar een attentie kunnen 

voorzien voor de actieve leden. Waarvoor hartelijke dank Paul en Peter. 

Geen “grote” uitgave te verwachten en helaas ook geen (grote) inkomsten. Rekeningen zo goed als 

status quo.  

Lidgeld van de leden werd in een rondvraag opgevraagd, dient nog overgemaakt te worden aan de 

VWB. 

Nog te in te vullen: vervanging Ivan, … tot op heden hebben er zich nog geen kandidaten gemeld. 

Nogmaals een “oproep” lanceren via mail / whatsapp. 

 

Punt 3 – Kledij 

In functie van het gekregen sponsorgeld, en aangezien de leden zéér tevreden waren met de 

wintersokken van 2 jaar geleden, hebben we dit jaar geopteerd om deze wintersokken te geven als 

attentie voor de actieve leden. Gezien BikeAholic deze attentie gedeeltelijk sponsort, is er mogelijks 

nog ruimte voor een extraatje. Hugo informeert nog voor een bedrukte  nekverwarmer. Misschien 

kan dit ook nog binnen het budget. 

Er wordt nog een mail verstuurd naar de leden voor de mogelijkheid om clubkledij te bestellen voor 

eigen rekening. Bestelde kledij zal vooraf betaald moeten worden.  

 

Punt 4 – MTB 17 oktober 2021 – 26ste editie 

Problematiek grenspark, nog niet te veel officiële informatie. Volgens de geruchten zou het toch 

mogelijk zijn in het grenspark onze tocht te laten doorgaan. Aanvragen zijn ingediend bij de VWB. 

Voor 15 april dient het parcours doorgegeven te worden aan de VWB. Hopelijk beschikken we 

kortelings over bijkomende info. Toch al eens nakijken/nadenken over alternatieven en / of 

parcourswijzigingen (zo kruist of loopt onze MTB-route de vaste MTB-parcours op bepaalde 

plaatsen).  

Verdere aanpak in 2021 ifv Corona (optreden / cafetaria gedeelte): nog geen info of richtlijnen, 

plastiek wegwerp bekers?, mogelijkheid tot digitaal betalen, … 

Hugo neemt de organisatie op zich, indien hij ergens hulp / ondersteuning in wenst, vernemen we 

dit graag zodat we deze hem kunnen geven. 



 

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

Er zou een eerst “opstart” vergadering hebben plaats gevonden, echter nog geen terugkoppeling. 
We wachten dus nog even verder af op verder instructies. 

 

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

Geen bijkomende info.  

 

Punt 7 – Algemene vergadering 3 januari 2021 

Kan sowieso niet doorgaan omwille van de huidige geldende Corona-richtlijnen.  

Dit via mail melden aan de leden. Info overdracht van 2020 en te verwachten club nieuws voor 2021 

vermelden in een mail naar de leden. Thor maakt een voorstel op, aanvulling / aanpassingen door 

het bestuur en dan versturen naar de leden. Vast agendapunten opnemen als die er zijn, aanstelling 

bestuur, financiële toestand, MTB tocht, … Mogelijkheid tot repliek hierop door de leden.  

 

Punt 8 – Varia 

Grenspark – MTB beperkt het vrij fietsen, er wordt verwacht dat de vaste routes worden gevolgd. 

Hoewel er hier en daar wat beweegt toch even afwachten. Het is wel duidelijk dat eventuele boetes 

die zouden gegeven worden indien men afwijkt van het parcours niet kunnen verhaald worden op de 

club, ook al zou dit eventueel gebeuren tijdens een clubactiviteit. 

Verder te bekijken hoe dit verder verloopt ifv uitbreiding, mogelijkheden, vignet, … 

 

In het verlengde van de vaste MTB-routes stelt Thor voor om de gemeente Kapellen te contacteren 

met de vraag of er een mogelijkheid is om ook zo’n parcours aan te leggen aan de gele route 

(verbindingslus) op het grondgebied Kapellen (Ertbrand bos / Mastenbos / Antitankkanaal). Thor zal 

hiervoor de sportdienst van Kapellen contacteren. 

 

Ivan wenst op eigen verzoek geen geschenk als bedanking voor zijn mandaat als bestuurslid. 

 

 

Volgende vergadering nog te bepalen ifv vervanging Ivan, Corona richtlijnen, alternatief algemene 

vergadering, …  


