VERSLAG BESTUURSVERGADERING 7/05/2018
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.
 op onze vraag heeft de gemeente Galmaarden de afgelopen dagen enkele
verbeteringswerken aan de elektriciteit uitgevoerd. Zo zijn er naast de verplichte
aanpassingen voor brandveiligheid, automatische detectiesystemen geïnstalleerd voor het
licht in de gang, kelder en terras die het elektriciteitsverbruik op de club drastisch zouden
moeten doen dalen.
 onze hoofdsponsor KBC heeft jammer genoeg beslist om het driejarig contract niet te
verlengen. Ze blijven ons wel nog sponsoren maar niet meer in die mate om als
hoofdsponsor te fungeren. Daarom zullen we als bestuur tijdens het tussenseizoen op zoek
gaan naar een nieuwe partner waarmee we kunnen samenwerken. Doel is om tegen 1
januari 2019, wanneer het huidig contract met KBC afloopt, een nieuwe hoofdsponsor voor
te kunnen stellen met een nieuw clubtruitje.
 na enkele betere jaren was afgelopen seizoen opnieuw een dramatisch jaar op het vlak van
boetes. Met een totaal bedrag van €578 behoort onze club tot de top in Oost –Vlaanderen,
iets waar we niet trots mogen op zijn!
Met het oog op volgend seizoen dringen we er als bestuur op aan dat iedereen vooraf zijn
intenties naar competitie toe bekend maakt en dit engagement nakomt tot het einde van
het seizoen. We behoren tot de clubs met het laagste lidgeld binnen de provincie, we
kunnen dit enkel zo behouden als we dergelijke uitspattingen voorkomen.
 Op vrijdag 18 mei zal onze club opnieuw aanwezig zijn
op de Pinksterkermis te Galmaarden. Kom genieten van
een lekkere Cocktail, Sangria of Spartacus streekbier bij
live muziek en hopelijk tropische temperaturen. Voor de
BOB’s en jongeren is er ook een beperkt assortiment
frisdrank te verkrijgen.
Ieder lid dat ons een bezoekje brengt krijgt een gratis
consumptie aangeboden!

Volgende bestuursvergadering maandag 11 juni om 20u

