
Verslag Ledenvergadering 1/9/2015  

Voorzitter opent de vergadering met 1 min stilte 

Irma de vrouw van Roger heeft ons verlaten op 18/8/15 

VERSLAG VORIGE VERGADERING: 
Geen opmerkingen 

BESTUUR :  

Wilfried Vermeulen heeft ontslag genomen als secretaris, Het bestuur bedankt Wilfried voor 

wat hij de vorige jaren gepresteerd heeft wat niet altijd makkelijk was 

Natuurlijk moesten we zoeken naar een nieuwe kandidaat die we gevonden hebben in 

Ruddy Van Den Bergh      Die is dan ook op de vergadering verkozen Welkom Ruddy 

OUDE EN NIEUWE LEDEN: 

.Niets nieuws 
 
HANDICAP: 
De nieuwe handicap seizoen 2015 – 2016 start op 1 september. 
Boeken liggen klaar in kast 
Voor handicap kader 55/2 moet je minstens 90p vrij spelen  
Er dient aandacht gegeven te worden aan de arbitrage/schrijven na het spelen van een 
handicap 
 
WEDSTRIJDEN : 
Beker WM boeken liggen in aparte kast allen bladen zijn reeds voorbedrukt 
Individuele wedstrijden liggen in kast DE LEUG in Rode farde deze zijn ook voorbedrukt 
Nadien wedstrijdbladen steken in gespeelde wedstrijden a.u.b. 
 
SPORT:  
Willy verteld ons eigenlijk dat er nog niet zoveel nieuws is 
   
FINANCIËN:   
Jan  overtuigd ons dat het momenteel goed gaat met onze financiën 
Bladen met nog te betalen ofwel te goed worden uigedeeld 
 
WEBSITE: 
De nieuwe website zou pas klaar zijn einde dit jaar, de oude blijf zolang in gebruik. 
En deze is zo goed als volledig bijgewerkt 
 
SOUPER: 
 Deze gaat door zoal gewoonlijk de laatste jaren in Garage Willy te Kontich 
Inschrijvingen volgen nog langs mail 
Souper is aan tafel en er kan gekozen worden tussen Vis of Vlees 
Alles blijft bij het oude, voor de leden blijft dit gratis, voor de partner word €50 gevraagd. 



 
RONDVRAAG : 
 Hier kwam een voorstel om nieuwe leden eerst een proefhandicap te laten spelen         

(5 wedstrijden) dit zal op de volgende bestuursvergadering besproken worden. 

Vraag of we niet het maximaal ledenaantal bereikt hebben 

Voorlopig kunnen  we nog leden aannemen ,indien ieder huidig lid moest kommen naar 

de handicapavond zou dit anders liggen, maar dit is voorlopig niet zo 

Wel wordt van website de slogan nieuwe leden steeds welkom afgehaald Op vraag van 

Roger gaat onze sportbestuurder in de BBB proberen nog  iets doen aan het 

puntenaantal van Daniel  Handicappunten zijn al aangepast in samenspraak met Daniel 

Dit verslag werd door mij eenmalig opgemaakt daar onze nieuwe secretaris nog met 

verlof is 

Frédy 


