VERSLAG BESTUURSVERGADERING 01/02/2018
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.
 Sinds kort is de gemeente Galmaarden overgeschakeld op een online reservatiesysteem
voor haar feest- en sportzalen. Onze club heeft de zaal ter beschikking op dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag. Op alle andere dagen zal het niet meer mogelijk zijn om de
sleutel bij een bestuurslid af te halen en vrij te komen trainen. In de vrije speelweken is het
uiteraard wel nog mogelijk om op de beschikbare dagen te komen trainen.
 Bij de aanvang van het seizoen zijn we gestart met begeleide trainingen voor
volwassenen en dit in twee niveaugroepen die wekelijks alterneren met een systeem van
vooraf inschrijven. Het bestuur wil er nogmaals op aandringen om na inschrijving ook
effectief aanwezig te zijn of ten minste tijdig te verwittigen bij onverwachte afwezigheid.
 Op zaterdag 24 februari nemen vier Galmaardse
ploegen het tegen elkaar op in ‘The Clash’. In
eerste provinciale nemen de ervaren rotten van de
A-ploeg het op tegen de debutanten in eerste
provinciale van de B-ploeg. In vijfde provinciale
verdedigen de ‘jonkies’ van de F-ploeg hun plaats
aan de top in de stand tegen de ‘oudjes’ van de Gploeg. Het bestuur zal de aanwezige supporters en
spelers verwennen met warme hapjes tijdens de wedstrijd en tussen 21u en 22u is er Happy
Hour met één consumptie kopen, een tweede gratis. Alle supporters op post dus!
 De kaarten voor het eetfestijn kunnen afgerekend worden op de training van dinsdag 13
februari. Voor de jeugdspelers kan dit op de training van woensdag 14 februari.
De taakverdeling is terug te vinden in jullie mailbox en is ook te consulteren op het prikbord
op de club. Om onze hoofdsponsors tevreden te houden vragen we de helpers om niet te
vergeten hun clubtruitje te dragen.
 Op vrijdag 2 maart vindt het clubkampioenschap dubbelspel plaats. Wie legt het vuur aan
de schenen van huidig kampioenen Michaël Hinderdael en Mathias Menschaert? De
zoektocht naar een dubbelpartner kan beginnen, de inschrijvingen worden weldra
opengesteld!

Volgende bestuursvergadering donderdag 1 maart om 20u

