
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 5/10/2017 

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. 

 

� De EHBO werd opnieuw aangevuld met onder andere Cold Icepacks, zuurstofwater en 

ontsmettingsmiddel. Deze EHBO verbandkist staat ter beschikking in de robotkast 

achteraan de zaal (sleutel ter beschikking aan de bar) 

 

� De volwassentraining mag een succes genoemd worden met wekelijks gemiddeld zes tot 

acht deelnemers. Gezien het niveauverschil en hierbij horend de gedifferentieerde 

oefeningen, zal de hoger geklasseerde groep uitgebreid worden met klassementen E4 tot 

en met E0.  

 

� In de trainingsgroep met beginnende spelers zijn er nog een 4-tal vrije plaatsen. Het 

jeugdcomité zal half oktober een online promo-campagne organiseren via sociale media 

om nieuwe leden aan te trekken. 

 

� De jaarlijkse herfststage voor jeugdspelers onder begeleiding van A-speler Cédric Merchez 

zal dit jaar doorgaan op donderdag 2 en vrijdag 3 november. Er wordt voorrang gegeven 

aan jeugdspelers die reeds competitie spelen, indien het maximum van 12 deelnemers niet 

behaald wordt zullen de inschrijvingen ook opengezet worden voor beginnende spelers. 

 

� Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de club in oktober een koekenverkoop ten voordele 

van de jeugdwerking. Steun onze jeugd en aarzel niet om een lekkere doos wafels of truffels 

aan de democratische prijs van 6€ te kopen! 

 

� Aangezien het steeds moeilijker wordt om materiaal te ontlenen bij de gemeentediensten, 

zal de club investeren in 2 plooitafels van formaat 1m85 x 75cm. Deze kunnen gebruikt 

worden ter vervanging van de oude lange tafels om er na de match op te eten en zullen 

eveneens gebruikt worden op diverse evenementen waaraan onze club deelneemt. 

 

� De komende weken en maanden zal onze club volgende evenementen organiseren: 

* 21 oktober: FIFA tornooi op PS4 (meer info en inschrijven op http://ttcgalmaarden.be/fifa) 

* 4 november: ‘algemene kennisquiz’ (inschrijven bij Joni Gerard) 

* 16 december: kerstmarkt Moerbeke met onze inmiddels gekende ‘La Chouffe’ tent 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 2 november om 20u 


