VERSLAG BESTUURSVERGADERING 02/01/2018
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.
 Ondanks een lagere opkomst kunnen we toch opnieuw terugkijken op een geslaagde
editie van de kerstmarkt in Moerbeke. Bij deze willen we iedereen bedanken die ons een
bezoekje bracht en in het bijzonder Jerko Tielemans en Joran Van De Walle die een handje
toestaken bij het opzetten van de tent.
 De afgelopen weken hebben alle leden hun kaarten voor het eetfestijn ontvangen.
Afrekenen kan tot en met dinsdag 13 februari bij een bestuurslid
 De trainingsdata voor de terugronde voor zowel jeugd als volwassenen liggen vast. Deze
kunnen geconsulteerd worden op onze website http://ttcgalmaarden.be onder de rubriek
‘trainingen’ en ‘jeugd’. De jeugdspelers starten op dinsdag 10 januari, de week erna op 17
januari starten ook de volwassenen opnieuw met hun begeleide trainingen.
 De eerder aangekondigde initiatorcursus die doorgaat op onze club zal starten op zondag
25 maart. Er zijn twee toelatingsvoorwaarden:
• minstens 16 jaar worden in 2018
• slagen voor de sporttechnische toelatingsproef ten laatste 2 weken voor de aanvang
van de cursus. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden bij
wesleyvandennoortgate@vttl.be.
De volledige planning is reeds terug te vinden op https://www.vttl.be/word-trainer en
weldra is deze ook terug te vinden op onze website.
 Binnenkort zal er in samenwerking met de gemeente Galmaarden een cursus
EHBO/gebruik AED defibrillator georganiseerd worden. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij Jeroen Schaillee.
 Het bestuur wenst alle jeugdspelers en leden te bedanken die hun steentje hebben
bijgedragen aan de koekenverkoop ten voordele van de jeugdwerking. Deze heeft
opnieuw een mooie winst opgeleverd die integraal geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling
van onze jeugd.
 Niet vergeten, iedereen welkom op dinsdag 9 januari op onze Nieuwjaarsreceptie!

Volgende bestuursvergadering donderdag 1 februari om 20u

