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

Verbouwingen: aannemer mag in schijven terug betalen. 1ste schijf gebeurd.
Aanvragen: zie agenda.
Zonnepanelen zijn geplaatst
Financiën ingediend Justitiepaleis
Stormschade: nog wachten op klemmen voor bliksemafleider, lei is terug geplaatst
Sleutels BPost: factuur bijmaken sleutels betaald
Sponsors: Rombouts OK, Europabank OK, KBC enkel met materiaal
Dossier Stad Antwerpen:
▪ Buurtsecretariaat: verlenging aangevraagd
▪ Buurtbar: uitnodiging ontvangen
▪ Bixtax: uitnodiging infoavond ontvangen
▪ Subsidies 2018 aangevraagd
▪ Sportenquete: ingevuld en doorgestuurd
▪ Gezondheidsenquete: ingevuld en doorgestuurd

2. Financieel verslag
o

Openstaande kosten, facturen nog op te maken

3. Brieven / Mails
o

nihil

4. Taplijsten donderdagavonden en extra’s
o

Zie bord

5. Taplijsten zondag + melée
o

Zie bord

6. Ideeënbus
o

nihil

7. Nieuwe leden
o

Salek Samir (PFV)

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

Lidkaarten verder verdelen
Bons PIB aangemaakt
Factuur kampioenschappen en boete indoor ontvangen en betaald
Ploegensamenstelling nog eens overlopen
▪ Sandra maakt een doodle aan
Ploegen wintercompetitie nog doorsturen
Opmaken taken sportleider PFV
Wat stelt federaal voor om te eten tijdens wintercompetitie -> boterhammen
Organisatie 12-uren tornooi overlopen
Affiches zomertornooien overlopen (opmaken, doorsturen -> ok)

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

Nestfeest (24/06): Eric & Walter.
Drankenbons bijkomende nieuwe leden aangemaakt
Opmaken taken sportleider KAVVV
Zomercompetitie gestart met veel problemen. Proberen te vermijden in de toekomst
Opvolgen Horizon 1
Interclub: niet ingeschreven
Bestuurstornooi (16/06): niet ingeschreven

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


o
o
o

OKRA tornooi: beker in orde
Clubkampioenschappen organiseren
9/06/18 Asperge festival
10/06/18 Clubkampioenschap triplet
16/06/18 12-uren tornooi
Rode Duivels:
▪ 18/06/18 17u00 België – Panama
▪ 23/06/18 14u00 België – Tunesië
▪ 28/06/18 20u00 Engeland – België
Actie: eenmalig bij 3e Jupiler 1 t-shirt of glas
1/07/18 Maatjes
19/08/18 Moederdagmelée + BBQ
23/08/18 Zomertornooi 50+

o
o

26/08/18 Clubkampioenschap enkel
1/09/18 Busreis
▪

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o

Nog steeds wachten op filter regenwaterput
▪ Andere loodgieter aangesporken
Jaarprogramma overlopen
Website aanpassen

12. Werken uit te voeren
o
o

Filter regenwaterput
Lente schoonmaak

Volgende vergadering op woensdag 13 juni 2018

