
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 10/10/2019 

 

 Tijdens de hevige regenval van afgelopen weken is (opnieuw) 

gebleken dat er meerdere lekken zijn in het afdak buiten met 

wateroverlast in de bar tot gevolg. De gemeente is hiervan 

reeds geruime tijd op de hoogte en men heeft ons beloofd dat 

de nodige herstellingswerken spoedig zullen uitgevoerd 

worden. 

 

 Na tevergeefs meerdere trainers aangesproken te hebben, kunnen we op de valreep toch 

nog met enige trots aankondigen dat we ook dit jaar opnieuw een herfststage zullen 

inrichten. Van maandag 28 oktober tot en met woensdag 30 oktober zullen we in 

samenwerking met onze buren van tafeltennisclub Ninove een driedaagse stage 

organiseren. TTC Ninove zorgt voor de trainers en wij stellen onze infrastructuur ter 

beschikking en dit voor 8 talentvolle jeugdspelers uit elke club.  

 

 In oktober organiseren we naar jaarlijkse 

gewoonte een koekenverkoop waarvan de 

winst integraal naar onze jeugdwerking gaat. 

Er is keuze uit galletten met of zonder 

chocolade, frangipanes en chocoladetruffels 

en dit alles aan de democratische prijs van 

6€.  

 

 

 Op zondag 25 april zal onze club instaan voor de organisatie van de finale van de Beker 

van Vlaams-Brabant. De inschrijvingen voor dit tornooi met voorgift worden weldra 

opengesteld. Geïnteresseerden kunnen meer info verkrijgen bij Jeroen Schaillee. 

 

 Reeds van bij de aanvang van het seizoen ondervinden de interclubleiders Arvid en Werner 

moeilijkheden om de ploegen wekelijks voltallig te krijgen doordat eerder aangegane 

engagementen niet worden nagekomen. Het bestuur wenst dan ook met aandrang de 

competitiespelers te vragen om hun beschikbaarheden online up to date te houden en een 

maximale inspanning te leveren om de gegeven engagementen na te komen. 

 

 Noteer alvast volgende data in jullie agenda: 

- zaterdag 23 november: FIFA 20 tornooi op Playstation 4 

- zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020: GROOT EETFESTIJN 

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 7 november om 19u30 


