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

Aanvragen: zie agenda.
Nieuwe tapper voor maandag: verloopt goed
Mosselen: goed verlopen
Coöpteren van Curt

2. Financieel verslag
o

3 Openstaande te 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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Erken Irene (KAVVV)
Proost Nora (KAVVV)
De Weerdt Marcel (KAVVV)
Hellemans Monique (KAVVV)
Klein Devid (KAVVV)
Dietljes Dirk (KAVVV)
Van Tricht Kurt (KAVVV)
Timmermans Daniel (KAVVV)
Genar Danny (KAVVV)
Van Regenmortel Sofie (KAVVV)
Ait Ali oum’Hammed (KAVVV)
Elkhati Ahmed (KAVVV)
De Winter Julienne (KAVVV)

8. PFV
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Problemen wedstrijdblad: pc opnieuw geïnstalleerd
Vergadering Dames 10/12/18
▪ Data voorstellen voor damescircuit
Vraag om wedstrijd Wijnegem – Bernardus A te veranderen van uur: niet aanvaard
Gust mag terug spelen in provinciale competitie vanaf week 12 (12/13 jan.’19)
Kandidaat stellen voor indoor, op sportleidersvergadering
Feestviering PFV verplaatst naar 30/03/19
Sportleidersvergadering 14/01/19:
▪ Kandidaat stellen om dit te organiseren
▪ Datum voor zomertornooien doorgeven
Algemeen vergadering 21/01/19:
▪ Kandidaat stellen om dit te organiseren
Overlopen spelers komende week: voldoende spelers in alle ploegen => ingevuld

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

Triplet en duo’s: duo’s gaan niet door, niet voldoende inschrijvingen
Kampioenenviering 22/12/18: verder uitwerken na ontvangen alle gegevens KAVVV
Hernieuwing lidmaatschap 2019 doorgeven

10. Sportactiviteiten club en speciale dagen
o
o
o
o

09/12/18 Sintmelée
Wildfestijn
25/12/18 Kerstmelée
31/12/18 Oud - Nieuw
▪

pakket samenstellen
Datum zoeken!

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o
o
o
o
o

Verlichting buiten: terug bekijken
Takenpakket overlopen bestuursleden: taken verdeeld
Filter regenwaterput: wordt verder aan gewerkt
Jaarprogramma overlopen
Website aanpassen
Foto’s aanmaken voor website
Nieuwjaarsreceptie: taken overlopen

Volgende vergadering op maandag 7 januari 2019

