VERSLAG BESTUURSVERGADERING 01/03/2018
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.
 Via deze weg wenst het bestuur iedereen te bedanken die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan het welslagen van ons eetfestijn. Met 772 bezoekers kunnen we opnieuw
terugblikken op een geslaagde editie! Na aftrek van de jaarlijks wederkerende kosten
waaronder de huur van onze zaal, zal het bestuur de komende weken bekijken welke
investeringen nodig zijn om onze hobby ook volgende seizoenen in alle comfort te kunnen
uitoefenen. Nieuwe speelveldomrandingen en 2 extra sets scoreborden staan alvast op ons
verlanglijstje. Wie zelf nog een idee heeft mag dit altijd doorgeven aan een bestuurslid of
via de ideeënbus op de club.
 Als gevolg van de vrieskou van afgelopen weken, is gebleken dat de verwarming in de zaal
onvoldoende werkt om de temperatuur op een aangenaam niveau te krijgen. Dit wordt
nagekeken door de gemeente die als eigenaar instaat voor het onderhoud van de zaal. In
afwachting zal de verwarming in de bar blijven opstaan zodat deze ook de temperatuur in
de zaal op peil kan houden.
 De afgelopen weken hebben meermaals ploegen met drie spelers moeten aantreden of in
het slechtste geval zelfs forfait moeten geven. Ondanks het feit dat er meermaals ziekte en
blessures roet in het eten kwamen gooien, willen we toch een oproep doen om maximaal
beschikbaar te blijven tot het einde van het seizoen. Een seizoen duurt immers 22
speelweken, we gaan er van uit dat iedere speler die het seizoen start zich ook engageert
om dit seizoen tot het einde vol te maken.
 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.
 Op vrijdag 18 mei zal onze club opnieuw een stand uitbaten op de Pinksterkermis te
Galmaarden. Hou deze datum dus alvast vrij en breng ons zeker eens een bezoekje!

Volgende bestuursvergadering donderdag 5 april om 20u

