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1. Goedkeuring van vorige vergadering en nieuwe aanvragen
o
o

o
o
o
o

Aanvragen: zie agenda.
Dossier Stad Antwerpen:
▪ Subsidies 2018: aangekomen
▪ Herkenning 2019: aangevraagd
Privacyverklaring:
▪ Verklaring opgemaakt
Nieuwe tapper voor maandag
Don Bosco: komen eerste dinsdag van de maand (winterperiode) met een 15 tal personen
een balletje gooien -> loopt goed
Graffiti geplaatst

2. Financieel verslag
o

2 Openstaande factuur

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
o
o

De Groof Tony (KAVVV)
Smolderen Laila (KAVVV)
De Groof Harry (KAVVV)

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

Overlopen problemen federaal -> geeft dit problemen voor 2de ploeg
Aanvraag voor Gust verstuurd ivm terug zakken
Vergadering Dames 10/12/18
Verslag sportleidersvergadering ontvangen
Aanmaken affiches wintertornooien
Kandidaat stellen voor indoor
Wintercompetitie: bons verdelen
In- en uitgaven tornooien: binnen budget gebleven
Sportleidersvergadering:
▪ Nog geen datum ontvangen
▪ Datum voor zomertornooien bekijken

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

Triplet en duo’s: inschrijvingsblad hangt uit
Nieuw bestuur bij KAVVV petanque Antwerpen
Kampioenenviering gaat door op PC Horizon
2 data voorgesteld om eventuele kampioenenschappen/tornooien te organiseren

10. Sportactiviteiten club en speciale dagen
o
o
o
o

25/11/18
09/12/18
25/12/18
31/12/18
▪

Mosselfeest Horizon
Sintmelée
Kerstmelée
Oud - Nieuw

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verlichting buiten: terug bekijken
Takenpakket overlopen bestuursleden: nog enkele taken te verdelen
Filter regenwaterput: nog niet in orde
Jaarprogramma overlopen
Website aanpassen
Foto’s aanmaken voor website
Computer: outlook terug installeren
Kantine: verluchting plaatsen
Zekeringskast: slot plaatsen
Beurs: 19/11/18

Volgende vergadering op maandag 3 december 2018

