
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 31/08/2017 

Vanaf huidig seizoen 2017-2018 zal het bestuur een kort verslag opmaken van de niet-

vertrouwelijke agendapunten die besproken werden op de afgelopen bestuursvergadering. Dit 

verslag zal gepubliceerd worden op de website en zal tevens uitgehangen worden op de club. 

Daarnaast zal de datum van de volgende bestuursvergadering kenbaar gemaakt worden zodat 

leden hun opmerkingen en suggesties, waarvan ze verwachten dat het bestuur deze behandelt, 

kunnen doorgeven (al dan niet anoniem via de ideeënbus). 

 

� Het bestuur zal overgaan tot de aankoop van een digitale wandklok die zal opgehangen 

worden achteraan in de zaal. Doel hiervan is om, voornamelijk op de dinsdagtrainingen, 

iedereen bewust te maken van de tijd dat ze aan het trainen zijn. Zeker tussen 20u en 21u is 

de richtlijn om na maximum een half uur spelen de tafel vrij te maken voor de wachtenden. 

Op deze manier krijgt iedereen voldoende trainingsmogelijkheid zonder al te lang te 

moeten wachten op een vrije tafel. 

 

� Op vraag van het bestuur heeft Jean nu ook markeringen op de muur aangebracht die 

moeten aangeven hoe de tafels dienen opgesteld te worden bij wedstrijden (4 tafels). De 

markering geeft telkens de middellijn van de tafel aan: 

 

* muur kant airco’s: markering opstelling trainingen (6 tafels) 

* muur kant ramen: markering opstelling wedstrijden (4 tafels + scheiding midden) 

 

� De EHBO verbandkist zal nagekeken en waar nodig aangevuld worden. Daarnaast zullen er 

ook enkele ‘cold icepacks’ aangekocht worden die niet gekoeld dienen bewaard te worden 

en dus in de kast achteraan de zaal ter beschikking van de leden kunnen liggen. 

 

� September is ‘Maand van de Sportclub’. Afhankelijk van de evolutie in aantal spelers in de 

jongste trainingsgroep zal onze club nog een initiatie organiseren eind september om 

nieuwe jeugdspelers aan te trekken. 

 

� De jaarlijkse herfststage onder leiding van A-speler Cédric Merchez zal, gezien de feestdag 

1 november op woensdag valt, ingekort worden tot 2 dagen. De stage zal doorgaan op 

donderdag 2 en vrijdag 3 november. 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 5 oktober om 20u 


