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 De afgelopen weken werd onze TRB zaal klaargestoomd voor het komend seizoen. Nadat 

de zaal in een nieuw kleurtje werd gestoken werd onze inkom voorzien van een 

“sponsorwall” en werd er nog extra opbergruimte gecreëerd in de voorraadruimte. 

Aanstaande zaterdag zullen we met het bestuur de zaal nog een grondige poetsbeurt 

geven en dan is het aan onze leden om er samen voor te zorgen dat het een succesvol 

seizoen wordt! 

 

 Er werd een bijbestelling van truitjes en shorts geplaatst zodat alle leden tegen de start 

van het nieuwe seizoen een exemplaar ter hunne beschikking hebben. Wie wil kan ook een 

reserve-exemplaar aankopen bij een bestuurslid. 

 

 Graag doen we nog een laatste oproep aan onze leden om tijdig hun aansluiting te 

bevestigen en het lidgeld te storten tegen ten laatste 15 augustus. Er kan ook nog steeds 

ingeschreven worden voor de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus via mail naar 

jeroen.schaillee@proximus.be 

 

 Vanaf heden werd het assortiment in onze bar uitgebreid 

met Croque “uit het vuistje” voor de kleine of iets grotere 

honger en dit aan de democratische prijs van €2. We vragen 

wel om het nodige geduld op te brengen op drukke 

momenten.  

 

 Onze club zal 2 petanquesets aankopen. Deze zullen vanaf 15 

augustus ter beschikking liggen achter de bar voor de 

liefhebbers die een spelletje wensen te spelen voor of na de 

training of tijdens de training van de kinderen.  

 

 Op 21 en 22 september vind het eetfestijn van onze hoofdsponsor Christophe Neyt (NC 

Creations) plaats. Het is mede dankzij ondernemers als Christophe dat wij onze favoriete 

sport aan een betaalbare prijs kunnen blijven uitoefenen. We doen als bestuur dan ook een 

warme oproep om een langs te gaan op het eetfestijn van Gemeentebelangen Galmaarden 

waarvan Christophe deel uitmaakt.  

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 12 september om 19u30 


