VERSLAG BESTUURSVERGADERING 17/01/2019


Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten
een gezond en sportief 2019!

 Zoals de aanwezige leden op de nieuwjaarsreceptie zelf aan den lijve ondervonden hebben,
is er in het productieproces van onze nieuwe truitjes een productiefout geslopen waardoor
de maten op zijn minst gezegd nogal klein zijn uitgevallen. Na contact te hebben
opgenomen met onze leverancier erkent deze zijn fout en wordt er eerstdaags een
oplossing verwacht. In de tussentijd zullen we geen nieuwe uitrustingen meer uitleveren en
kunnen de competitiespelers hun oude uitrusting blijven gebruiken.

 Ondanks de eerder gemaakte beloftes van de gemeente, werd het
tv-kabelabonnement nog steeds niet gereactiveerd. Als bestuur
zullen we blijven druk zetten bij de bevoegde dienst om dit zo snel
mogelijk in orde te brengen…

 Met de start van de terugronde zullen de interclubleiders Michaël en Arvid zich focussen op
het behoud van alle ploegen. Concreet betekent dit dat de C-ploeg, die momenteel op
een gedeelde laatste plaats staat, in de cruciale matchen zal versterkt worden door spelers
van de B-ploeg.
Om deze versterking te kunnen garanderen is het van cruciaal belang dat alle spelers hun
engagement met betrekking tot de speelmogelijkheden blijven nakomen tot het einde van
het seizoen. Tafeltennis is een ploegsport en duurt 22 speelweken, we reken er dan ook op
dat iedereen zich blijft inzetten tot de laatste speelweek, ook al is er in het
ploegenklassement niet veel meer te winnen of te verliezen!

 Op zaterdag 16 en zondag 17 februari zal opnieuw ons jaarlijks
eetfestijn plaatsvinden. Het belang van een goed eetfestijn
voor het voortbestaan van de club werd reeds eerder
aangehaald, maar om onze 800 bezoekers in de watten te
leggen rekenen we ook op onze leden en vrijwilligers om hun
steentje bij te dragen tijdens deze tweedaagse. Naar jaarlijkse
gewoonte zal Stefaan eerstdaags een taakplanning opstellen
en iedereen contacteren.
Vanaf dit jaar zal hij bij de helpers op zondag ook enkele
medewerkers op voorhand aanspreken om een uurtje langer te
blijven zodat het opruimen van de zaal vlot kan verlopen.

Volgende bestuursvergadering donderdag 21 februari om 19u30

