VERSLAG BESTUURSVERGADERING 2/11/2017
Vanaf huidig seizoen 2017-2018 zal het bestuur een kort verslag opmaken van de nietvertrouwelijke agendapunten die besproken werden op de afgelopen bestuursvergadering. Dit
verslag zal gepubliceerd worden op de website en zal tevens uitgehangen worden op de club.
 Via de VTTL is er de mogelijkheid om een Taraflex sportvloer aan te kopen aan sterk
gereduceerde prijs. Alvorens dit te bespreken met de eigenaar van de zaal, gemeente
Galmaarden, zal het bestuur de komende speelweken informeel informeren bij de leden
naar hun mening hierover (voor-/nadelen, ervaring bij uitwedstrijden,…)
 De heenronde zit over de helft. Afgaand op de huidige tussenstanden blijven de ambities
van de jeugdige F-ploeg om te gaan voor de eerste plaats overeind. Gezien het verlies van
de E-ploeg tegen titelfavoriet Sleidinge lijkt een tweede plaats het maximum haalbare wat,
gezien de geruchten van ploegen die zouden stoppen, alsnog een promotie naar derde kan
betekenen. Ook onze drie jeugdploegen staan bovenaan in de top 3 van hun reeks met
uitzicht op de titel, een drievoudige kampioenenviering in april is dus zeker geen utopie!
 De laatste trainingen zullen doorgaan op woensdag 29 november waarna we allen kunnen
genieten van een welverdiende rustperiode.
 Onze jeugdspelers hebben opnieuw een succesvolle stage onder leiding van A-speler
Cédric Merchez achter de rug. Graag willen we de deelnemers en hun ouders er op wijzen
dat het inschrijvingsgeld deels kan gerecupereerd worden via de mutualiteit
 De voorbereidingen voor ons eetfestijn zijn volop aan de gang. Eind november zullen alle
leden hun kaarten ontvangen.
 Afgelopen maand werd het internetvolume op de club overschreden wat een extra kost
met zich meebracht. Graag willen we de leden er op wijzen de USB-stick enkel te gebruiken
voor het uploaden van de resultaten na de wedstrijd en dus niet voor het surfen op internet
tussen wedstrijden in.
 Op 16 december zal onze club opnieuw een stand uitbaten op de kerstmarkt te Moerbeke.
We blijven vasthouden aan het vertrouwelijke concept met een ‘CHOUFFE-BAR’, Spartacus
streekbier en warme chocolademelk. Allen daarheen dus!
 In maart zal de VTTL een initiatorcursus organiseren in ons clublokaal. Een ideaal moment
dus voor wie zich geroepen voelt om trainer te worden.

Volgende bestuursvergadering donderdag 30 november om 20u

