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 Ondertussen werden de nieuwe truitjes geleverd en uitgedeeld. Wie nog geen truitje en/of 
broekje heeft ontvangen kan contact opnemen met een bestuurslid zodat we indien nodig 
de gevraagde maten kunnen bijbestellen. 
 

 De kogel is door de kerk. Na maandenlang over en weer gemail 
met de gemeente, hebben we besloten om zelf te investeren in 
een internetaansluiting met digitale TV. De komende weken zal 
de aansluiting plaatsvinden en kunnen spelers en supporters 
genieten van de ontknoping in PO1.  
 

 Nu de laatste wedstrijden zijn afgewerkt kunnen we met zekerheid zeggen dat alle ploegen 
zich verzekerd hebben van behoud.  Proficiat aan alle spelers en op naar volgend seizoen! 
 

 Dankzij clublid Pascal Rouckhout hebben we een mini-
hetelucht oven op de kop kunnen tikken. Ploegen die dit 
wensen kunnen hier vanaf volgend seizoen gebruik van 
maken om zichzelf en hun tegenstanders een warme 
maaltijd zoals bijvoorbeeld pizza aan te bieden.   
 

 Op vrijdag 7 juni zal onze club opnieuw aanwezig zijn op de jaarlijkse Pinksterkermis te 
Galmaarden. Naar jaarlijkse gewoonte bieden we sangria, onze huiscocktail en Spartacus 
streekbier aan terwijl u kan genieten van enkele spetterende optredens.  
 

 Wegens het weinige gebruik en de hoge onderhoudskosten, hebben we besloten om 
afscheid te nemen van onze drankenautomaat. Vanaf volgend seizoen dienen jeugdspelers 
dus zelf een drankje mee te nemen naar de woensdagtrainingen.  
 

 Ter bevordering van de teamgeest en als voorbereiding op het volgende seizoen zullen we 
de komende maanden trachten één of meerdere extrasportieve activiteiten te organiseren. 
Volgende ideeën worden momenteel uitgewerkt: 
 
 Foute Party 28 juni: Arvid zal zich informeren naar de kostprijs van een bus met 

chauffeur en zal een rondvraag doen naar geïnteresseerden. 
 Pingpong meets Voetbal: Jeroen zal zich informeren naar de mogelijkheden tot het 

huren van het voetbalveld van FC Galmaarden en zal zo snel mogelijk een datum 
vastleggen. 

 
Volgende bestuursvergadering donderdag 2 mei om 19u30 


