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

o

Aanvragen: zie agenda.
Stormschade: alles in orde
Sponsors KBC materiaal ontvangen
OKRA beker: groot succes
Nestfeest: goed verlopen
12-uren tornooi: goed verlopen
Problemen AVVV - PFV
Dossier Stad Antwerpen:
▪ Subsidies 2018: dossier in orde. Resultaat afwachten
Privacyverklaring:
▪ Verklaring opmaken
▪ Aanvraag nieuwe leden aanpassen
▪ Ledenlijst verwijderd uit kantine
Moederdag melée: enkel niet spelers op het moment ingeschreven

2. Financieel verslag
o

3 Openstaande factuur

3. Brieven / Mails
o
o

Uitnodiging klein heide (tornooi 24/08/18)
Wijziging e-mail adres PC Wijnegem 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
o

Verheyen Willem (PFV)
Commissaris Hilda (AVVV)

8. PFV
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o
o

Nieuw reglement ontvangen
Dag van de Besturen 1/09/18: niet aanwezig onze busreis
Verslag dagelijks bestuur ontvangen
Verslag Raad van Bestuur ontvangen (recreanten competitie)
Vergadering dames 10/12/18
Zomertornooien:
▪ Aanvraag oké
▪ Nog geen inschrijvingen binnen
▪ Extra reclame maken
Wintercompetitie:
▪ 6/01/19 vrij gevraagd
▪ Start uren doorgegeven
▪ E-mail ploegkapiteins doorgegeven
Ploegensamenstelling aangepast. Curt hangt deze uit
Sportleidersvergadering 17/09/18
▪ Data wintertornooien doorgeven
▪ Kandidatuur kampioenschappen doorsturen voor 1/09/18
Start competitie bekijken: bons, toog, eten, e.d.
Trainingsavond: 21/09/18 20u
Taken sportleider PFV nog op te maken

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

GDPR formulier ontvangen.
Vacature voor bestuur ontvangen
Factuur 2018 ontvangen
Najaar inschrijvingen uit hangen
Verslag vergadering 27/06/18 ontvangen (buiten weten van KAVVV)
Verslag algemeen vergadering (officiële) 19/07/18 ontvangen
Toelichting Jos Wyn 19/07/18 ontvangen
Taken sportleider KAVVV nog op te maken

10. Sportactiviteiten club en speciale dagen
o Clubkampioenschappen organiseren
o 19/08/18 Moederdagmelée + BBQ
o 23/08/18 Zomertornooi 50+
o 26/08/18 Clubkampioenschap enkel
o 1/09/18 Busreis
▪

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o
o
o
o
o

Jaarplanning op te maken (na ontvangen van kalender wintercompetitie PFV)
Nog steeds wachten op filter regenwaterput
▪ Terug andere loodgieten zoeken
Binnenterreinen: muren laagje verf geven
Verlichting buiten: elektricien contacteren
Jaarprogramma overlopen
Website aanpassen
Takenpakket van ieder bestuurslid samenstellen

Volgende vergadering op dinsdag 18 september 2018

