
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 19/8/2021 
 

✓ Leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben kunnen dit nog tegen ten laatste eind 

augustus in orde brengen door storting van het lidgeld met vermelding van naam en 

voornaam op onze rekening BE14 4412 5033 1183. 

 

✓ 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).  

Wie nog niet is ingeschreven kan dit nog doen tot 25 augustus 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 onze trainers Pieter Meersman en Xander 

Lievens. Elke aanwezige krijgt bovendien op het einde van 

de initiatie een aandenken.   

 

✓ Zoals eerder aangekondigd zal er in het voorjaar van 2022 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. De lessen zullen doorgaan op zondag 

telkens van 10u tot 13u. We starten op zondag 30 januari en eindigen op zondag 6 maart, gevolgd 

door een examendag op 20 maart. Inschrijving is mogelijk vanaf eind oktober via de website van de 

Vlaamse Trainersschool. 

 

✓ Als vervanger van Spartacus hebben we vanaf 

heden 2 nieuwe bieren in ons assortiment: 

“Chimay blauw” en “Martha sexy blonde”. 

Vanaf oktober starten we bovendien opnieuw 

met een bier van de maand. 

 

✓ In de loop van september zal de gemeente de verplichte CO2 meter installeren. Hou 

daarnaast nog steeds rekening met de geldende maatregelen en aanbevelingen. Respecteer 

waar mogelijk 1,5m afstand, draag een mondmasker bij elke verplaatsing in de bar en 

ontsmet regelmatig de handen. 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 23 september om 19u30 

mailto:jeroen.schaillee@proximus.be

