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1. Goedkeuring van vorige vergadering en nieuwe aanvragen
o
o
o
o

o
o

Verbouwingen: aannemer mag in schijven terug betalen. 1ste schijf ontvangen.
Aanvragen: zie agenda.
Boom verwijderd, nog geen factuur ontvangen
Zonnepanelen:
▪ 3 offertes ontvangen
▪ Avipko gekozen om de zonnepanelen te plaatsen.
Financiën indien Justitiepaleis
Offerte ivm stormschade doorsturen aan verzekering

2. Financieel verslag
o

2-tal openstaande facturen

3. Brieven / Mails
o
o

Uitnodiging organiseren Lentepoets (-> reeds organisatie in Pierenbergstraat)
Uitnodiging Novaplatform ontvangen

4. Taplijsten donderdagavonden en extra’s
o

Zie bord

5. Taplijsten zondag + melée
o

Zie bord

6. Ideeënbus
o

Nihil

7. Nieuwe leden
o

Binder Kevin

8. PFV
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Klassement uithangen.
Algemeen vergadering PFV Gent op 17/02/18. Eric en Walter geweest.
Indoor: inschrijvingsformulier hangt uit. Ploegkapiteins aanspreken om in te schrijven
Fair play, nog 1 ploeg keuze doorgeven
Coördinator sport aangesteld: Curt Vyt
Brieven hernieuwing lidgelden opmaken. Bedrag lidgeld vastgelegd.
Bons aanmaken voor leden die 10x zijn voorgekomen op wedstrijdblad.
16/04: spelers evalueren, ploegensamenstelling opmaken
Taakverdeling wintertornooien besproken

9. A.V.V.V.
o
o
o

Uithangen klassement
Algemeen vergadering van 7/02 uitgesteld. Nog geen nieuwe data ontvangen.
Lidkaarten aangekomen. Ontbrekende lidkaarten opgevraagd.

10. Sportactiviteiten club en speciale dagen
o
o
o
o
o
o
o
o

Supermelée: klassement hangt uit.
▪ 18/03 einde supermelée
Organisatie eindeseizoensetentje en kampioenenviering overlopen
19/03/18 Vaderdagmelée
25/03/18 Bingo
29/03/18 Wintertornooi veteranen PFV
1/04/18 Paabrunch + Paasmelée
7/04/18 Wintertornooi senioren PFV
29/04/18 Clubkampioenschap triplet
▪

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o
o
o
o

Nog steeds wachten op filter regenwaterput
▪ Andere loodgieter aanspreken
Verloren sleutels BPost laten bijmaken.
Jaarprogramma overlopen
Website aanpassen
Sponsors, schrijven richten.
Takenlijst opmaken voor ieder bestuurslid.

12. Werken uit te voeren
o
o
o

Zonnepanelen
Filter regenwaterput
Lente schoonmaak

Volgende vergadering op maandag 16 april 2018

