VERSLAG BESTUURSVERGADERING 22/11/2018

 we hebben bevestiging ontvangen dat de gemeente de kabeltelevisie opnieuw zal laten
activeren. De aanvraag bij Infrax is ondertussen gebeurd waardoor we hopelijk eerstdaags
opnieuw de voetballiefhebbers onder ons kunnen plezieren en Christianne kunnen voorzien
van haar blockbusters op vrijdag en zaterdag.

 de jaarlijkse koekenverkoop ten voordele van onze jeugdwerking
is achter de rug. De Lotus pakketten zullen geleverd worden in de
week van 26 november. Deze zullen meegegeven worden op de
training van woensdag 28 november of in geval van laattijdige
levering op de laatste training van de heenronde die doorgaat op
woensdag 5 december.
We konden vaststellen dat de verandering van de gekende wafeltjes naar Lotus pakketten
niet door iedereen kon gesmaakt worden wat dan ook merkbaar was in de dalende
verkoopcijfers. We zullen volgend jaar dan ook opnieuw overschakelen naar ons gekend
assortiment van wafeltjes en truffels.

 Het einde van de heenronde nadert en dit betekent ook dat
we als bestuur volop gestart zijn met de voorbereiden van
het eetfestijn dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 16
en zondag 17 februari 2019.
Onze succesformule blijf ongewijzigd: steak, kalkoen of
ossetong in Madeira en dit alles vergezeld van krokante
frietjes en groentjes. Ondanks de stijgende grondstofprijzen
hebben we er toch voor gekozen om de verkooprijs van €16
te behouden mét behoud van de gekende kwaliteit waarvoor
ons eetfestijn in Galmaarden en verder gekend is.
Een succesvol eetfestijn is de basis voor een financieel
gezonde club, we doen dan ook een oproep aan onze leden
om een extra inspanning te doen voor de kaartenverkoop. De kaarten zullen begin
december meegegeven worden.
Er zijn ook nog enkele plaatsjes vrij voor sponsoring op onze onderleggers. Voor €50 (klein
formaat) of €100 (groot formaat) is als ondernemer een bereik gegarandeerd voor +- 800
potentiële klanten. Ben je zelf ondernemer of ken je iemand die geïnteresseerd kan zijn,
aarzel dan niet en neem contact op met een bestuurslid.

Volgende bestuursvergadering donderdag 20 december om 19u30

