
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 10/6/2021 
 

✓ Na 8 maanden van online bijeenkomsten via Teams konden we als bestuur nog eens 

fysische samenkomen om het komend seizoen 2021-2022 voor te bereiden. We pikken dan 

ook de draad terug op met het publiceren van een kort verslag. 

 

✓ Ondanks het zeer korte seizoen als debutant in het SPORTA verbond konden we vaststellen 

dat er een groeiende interesse is voor weekmatchen van 3 vs. 3. Er zullen dan ook 2 extra 

ploegen worden ingeschreven waarmee het totaal op 4 komt. Daarnaast behouden we de 5 

ploegen in de herencompetitie VTTL en worden er 2 jeugdploegen ingeschreven.  

De (voorlopige) kalender en reeksindeling voor SPORTA is reeds terug te vinden op onze 

website, deze van de VTTL volgt binnen enkele weken; 

 

✓ Vanaf 9 juni kunnen we opnieuw onze geliefkoosde sport beoefenen. We kozen ervoor om 

te starten met een systeem van vooraf reserveren maar vanaf 29 juni gaan we terug “all the 

way” met niet alleen vrije training op dinsdag maar ook op vrijdag en dit tot en met 27 

augustus.  

We dienen ons wel nog te houden aan enkele specifieke maatregelen zoals kleedkamers en 

douches die gesloten blijven en het sluitingsuur van 23u30.  Vanzelfsprekend blijven ook de 

overige maatregelen van kracht zoals het verplicht dragen van een mondmasker tijdens 

verplaatsingen, regelmatig ontsmetten van de handen, geen dubbelspel, enz.  

 

✓ In het voorjaar van 2022 zal er hoogstwaarschijnlijk een opleiding “start to coach” 

georganiseerd worden op onze club. Geïnteresseerde leden kunnen hierover contact 

opnemen met een bestuurslid.  

 

✓ Nu we terug zicht krijgen op een “normaal” seizoen, kunnen we ook al beginnen uitkijken 

naar onze jaarlijks terugkerende evenementen. Noteer alvast volgende data in jullie agenda: 

* 4 september 2021: Algemene Ledenvergadering 

* 11 januari 2022: nieuwjaarsreceptie 

* 19-20 februari 2022: Groot Eetfestijn 

* 5 maart 2022: Clubkampioenschap enkelspel 

* 30 april 2022: Clubkampioenschap dubbelspel 

* 7 mei 2022: Clubkampioenschap jeugd -18j 

* 3 juni 2022: Pinksterkermis Galmaarden 

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 15 juli om 19u30 


