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

Aanvragen: zie agenda.
Sint- en kerstmelée: magere opkomst
Oud-Nieuw: goed verlopen
Nieuwjaarsreceptie: goed verlopen
➔ Data prikken verder uitdelen geschenkjes
➔ Opruim ingepland 8/01/19
➔ Vanaf 2020 enkel geschenkje voor aanwezigen op nieuwjaarsreceptie

2. Financieel verslag
o

2-tal Openstaande te factuur

3. Brieven / Mails
o

Kerst- en nieuwjaarswensen ontvangen van PC Berentrode-Bonheiden, PC De Ronische
Senioren, PC PC Reynaert, PC Ponderosa, Jean Boumans, PC Chapoo, PC Lier

4. Taplijsten donderdagavonden en extra’s
o

Zie bord

5. Taplijsten zondag + melée
o

Zie bord

6. Ideeënbus
o

Vraag naar mogelijkheid om “lichte sweater” aan te schaffen, eventueel te vergoeden
door de leden.
➔ Meer info vragen wat met een “lichte” sweater wordt bedoeld
➔ Inventaris maken van nog in stock uitrusting

7. Nieuwe leden
o

nihil

8. PFV
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

Problemen wedstrijdblad: opgelost
Vergadering Dames 10/12/18: verslag en data damescircuit ontvangen
➔ Damescircuit op PC Bernardus op 23/08/19
Gust mag terug spelen in provinciale competitie vanaf week 12 (12/13 jan.’19)
➔ Werd herroepen door PFV Gent. Mag niet in een lagere reeks spelen dit seizoen.
Kandidaat stellen voor indoor, op sportleidersvergadering
Verslag provinciale raad PFV Antwerpen ontvangen
50+ circuit PFV: meer info opgevraagd om dit eventueel kandidaat te stellen
Sportleidersvergadering PFV 14/01/19:
▪ Kandidaat stellen om dit te organiseren: niet toegewezen aan PC Bernardus
▪ Sandra en Agnes
Algemeen vergadering PFV 21/01/19:
▪ Kandidaat stellen om dit te organiseren: niet toegewezen aan PC Bernardus
▪ Curt en Karen
Ploegkapiteinsvergadering PC Bernardus 12/02/19
➔ Uitnodiging versturen
Recreantenlijst uithangen
Geen problemen gemeld in federale ploeg
Affiches wintertornooien aangemaakt: afgedrukt en worden verdeeld op
sportleidersvergadering PFV en per mail

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

Duo’s wel georganiseerd. Competitie gestart.
Tripletten competitie: ploegen ingeschreven
Kampioenenviering 22/12/18: goed verlopen
Hernieuwing lidmaatschap 2019: doorgegeven
Tol 10/08/19, toegewezen aan PC Horizon

10. Sportactiviteiten club en speciale dagen
o
o
o

20/01/19 Worstenbrood / Appelbol
10/02/19 Valentijnsmelée
03/03/19 Bingo

▪

Affiche aanmaken
NIEUW, affiche aanmaken

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o
o
o
o

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

Volgende vergadering op maandag 11 februari 2019

