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

Aanvragen: zie agenda.
Stock kledij aangemaakt door Curt
Stad Antwerpen: erkenning sportclub 2019 in orde

2. Financieel verslag
o

Openstaande te factuur nog aan te maken en versturen

3. Brieven / Mails
o

Uitnodiging Buurtbar

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

Paulette Hamoir (KAVVV)
François Simons (KAVVV)
Godelieve Robert (KAVVV)
Ashley Backhovens (KAVVV)

8. PFV
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Problemen wedstrijdblad: terug nieuwste versie installeren
Indoor:
▪ 23/03/19 senioren (afd. 6) op Bernardus – 10u
▪ 27/03/19 veteranen (afd. 4) op Bernardus – 10u
Verslag sportleidersvergadering ontvangen
Verslag algemeen vergadering Provincie ontvangen
50+ circuit PFV: 9/07/19
50+ circuit PFV: meer info opgevraagd om dit eventueel kandidaat te stellen
Ploegkapiteinsvergadering PC Bernardus 12/02/19
➔ Uitgesteld
Affiches wintertornooien: verdeeld en doorgemaild
Feestviering PFV: affiche hangt uit
Wintertornooien: 6 ploegen ingeschreven op het moment voor beide reeksen
Algemeen vergadering PFV: 16/02/19 – Eric & Walter
Eindeseizoenetentje: organiseren + samen met kampioenenviering
Prijs lidgeld, afwachten na algemeen vergadering of deze wordt gewijzigd
Data en locatie kampioenschappen PFV bekent. Sandra zorg voor inschrijvingsformulieren

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

Turbo competitie: afgelopen
Tripletten competitie: lopende
Lidkaarten aangekomen. Deze worden zo spoedig mogelijk verdeeld
Zomercompetitie: inschrijven tot 8/03/19
Tol 10/08/19, toegewezen aan PC Horizon -> verzet naar 3/08/19

10. Sportactiviteiten club en speciale dagen
o
o

03/03/19 Bingo
10/03/19 Vaderdagmelée

▪

Agenda te volgen op website www.pchorizon.be

11. Allerlei
o
o
o
o
o
o

Verlichting buiten: verder afwerken (relais)
Filter regenwaterput: wordt verder aan gewerkt
Jaarprogramma overlopen
Website aanpassen
Foto’s aanmaken voor website
Dak leeggoed kot nakijken, slot elektriciteitskast, mengpaneel, e.d. nakijken

Volgende vergadering op maandag 11 maart 2019

