VERSLAG BESTUURSVERGADERING 15/7/2021
✓

De eerste dinsdagtrainingen lokten heel wat leden opnieuw naar de club. We zijn dan ook verheugd
te zien dat het gros van de leden de tafeltennissport trouw zijn gebleven. Om extra
trainingsmogelijkheid aan te bieden na de lange periode van inactiviteit, werd de club ook
geopend op vrijdagavond en dit gedurende de zomermaanden juli en augustus. De opkomst hier
bleek echter beperkt waardoor we zullen overstappen op een system van vooraf reserveren. Wie wil
kan nog steeds gebruik maken van deze extra trainingsdag, mits reservatie bij een bestuurslid die
op zijn beurt de zaal zal openen.

✓

De afgelopen weken hebben alle leden een brief ontvangen met info over de start van volgend
seizoen. Wie deze alsnog niet zou ontvangen hebben kan via mail contact opnemen met de
secretaris naar jeroen.schaillee@proximus.be.

✓

Op zaterdag 4 september zal onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens
deze bijeenkomst wenst het bestuur de leden te informeren over afgelopen seizoen en de aanpak
van komend seizoen. We starten om 19u30 stipt, om dan na de vergadering samen aan te schuiven
aan de foodtruck die naar jaarlijkse gewoonte onze club aandoet. Leden eten en drinken gratis tot
22u30, voor familieleden vragen we €15 pp. (kinderen -16j betalen €10).
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via mail naar jeroen.schaillee@proximus.be.

✓

Op zaterdag 11 september zal onze club deelnemen
aan de “maand van de sportclub”. Van 10u tot 12u
kunnen geïnteresseerde jeugdspelers een initiatie volgen
onder leiding van gediplomeerde trainers.

✓

In het voorjaar van 2022 zal er op onze club een “start-to-coach” opleiding plaatsvinden,
georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool. Op die manier hopen we leden warm te maken voor
een rol als trainer binnen de club. Deze opleiding omvat 15u theorie- en praktijklessen en is de
ideale opstap voor een cursus tot initiator tafeltennis.

✓

Filip Durant is sinds vorig jaar aangesteld als API (Aanspreekpunt Integriteit). Leden, jong of oud,
die nood hebben aan een vertrouwelijk gesprek omtrent een gebeurtenis in de club kunnen bij Filip
terecht.

✓

Vanaf heden is de ruimte boven de trappen een rookvrije zone. Er werd
een nieuwe rookruimte gemaakt beneden de trap, onder het afdak.
Respecteer deze rookvrije zone en deponeer de peuken in de daartoe
voorziene asbakken.

Volgende bestuursvergadering donderdag 12 augustus om 19u30

