
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 23/9/2021 
 

 Dit jaar zal onze club opnieuw een driedaagse jeugdstage organiseren in de herfstvakantie. 

Deze zal doorgaan in ons clublokaal op 2, 3 en 4 november telkens van 9u tot 16u: 

08u30: opvang 

09u00: deel 1 stage 

12u00: lunch 

13u00: deel 2 stage 

16u00: einde 

16u30: einde opvang 
 

Een lunchpakket is zelf te voorzien, water, fruit en koek zal voorzien worden door de club. 

De kostprijs bedraagt €50 en inschrijven kan per mail naar jeugd@ttcgalmaarden.be. De 

inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer BE14 4412 5033 1183 

met vermelding van “Naam + inschrijving herfststage”.  

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! 

 

 Naar jaarlijkse gewoonte gaat de maand oktober gepaard met onze jaarlijkse 

koekenverkoop ten voordele van onze jeugdwerking. De verkoopprijs bedraagt €7 en er is 

keuze uit: 

 Truffels melkchocolade of witte chocolade 

 Zachte vanillewafels met of zonder chocolade (apart verpakt) 

 Frangipannes (apart verpakt) 
 

Alle jeugdleden zullen begin oktober een bestelformulier meekrijgen en ook op de club 

zullen er bestelformulieren te verkrijgen zijn.  

 

 Vanaf 1 oktober treden er opnieuw enkel versoepelingen in de Corona regelgeving in 

voege. Zo zal het niet meer verplicht zijn een mondmasker te dragen in de cafetaria (in de 

speelzaal werd de mondmaskerplicht eerder al afgeschaft).  

Toch vragen we om nog steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen 

 hou steeds voldoende afstand 

 ontsmet regelmatig de handen 

 er is ontsmettingsmateriaal beschikbaar aan elke speeltafel, gebruik deze ook 

 nog niet gevaccineerd? Wees extra voorzichtig en draag een mondmasker tijdens 

het verplaatsen naar en van de bar 

 controleer regelmatig de CO2-meters in de bar en de speelzaal. Vanf 900ppm is het 

nodig om de ruimte extra te verluchten 

 voel je je ziek, blijf dan thuis! 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 21 oktober om 19u30 

mailto:jeugd@ttcgalmaarden.be

