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Agendapunten:
1. Actiepunten vorige vergadering + verwelkoming Freddy Voets als nieuw bestuurslid
2. Puntenklassement + buslijsten
3. Communicatie (onderling bestuur en naar leden toe)
4. Veiligheid
5. Rondvraag
6. Nieuwe vergadering
Aanwezig:
Dirk
Daniel
Ben
Danny
Dominique
Freddy
Verontschuldigd:
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1) Actiepunten vorige vergadering en verwelkoming Freddy Voets als nieuw
bestuurslid
Freddy wordt van harte welkom geheten door het hele bestuur. Er wordt hem uitgelegd
wat wij als bestuur doen en tot welke documenten hij toegang krijgt.
●

Banners :zijn geplaatst, misschien een led lampje plaatsen op de zijkant.DT en

DS zorgen hiervoor.
●

Zaal Spek en Ei. ‘ zaal is vastgelegd voor 14 oktober in het Pelterke , kleine

zaal.Kaarten moeten voorzien worden, prijzen blijven idem. DS zorgt ervoor bij de
drukker.

2) Puntenklassement + buslijsten
●

Buslijsten staan online, Dominique zorgt voor inzage hiervan. Puntenklassement
wordt bijgehouden.

●

Puntenklassement Poznan , Jochem, Claudio en Jonas, Bestuur gaat Unaniem
akkoord om punten te geven. De manier waarop dit onder druk gezegd is , is wel niet
OK

●

Drank wordt steeds op de 2de rij gezet.

3) Communicatie (onderling bestuur en naar leden toe)
●

Er wordt nogmaals aangehaald dat de communicatie onderling zeer belangrijk
.Afgesproken wordt dat bij vragen van leden dit in de groep geplaatst wordt en dan
op de vergadering besproken wordt.

●

Vergaderpunten melden bij volgende vergaderingen.

●

Verslag van de vergadering voor de leden op Facebook zetten.

●

Ledenvergadering: Freddy zorgt voor briefjes om uit te delen op de bus om ideeën
voor Blauw Wit Pelt. op basis hiervan kunnen wij nog zien of een ledenvergadering
voorzien moet worden of niet.

●

Pronostiek Freddy → zichtbaar maken aan de winnaars/ verliezers.

4) Veiligheid
●

Staan in de bus. Wanneer het niemand hindert , wordt dit toegestaan. Op moment
dat er iemand gehinderd wordt, vraagt het voltallig bestuur aan de betreffende
persoon om te gaan zitten.

●

Parkeren van de bussen.Roeland haalt dit opnieuw aan op het OSV om een steward
te voorzien.

5) Rondvraag
●

DS: vergadering spek en ei op 10/09 om 19 uur, café Luna
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●

Dirk Smeets : frigobox aankopen. Daniël T besteld deze.

●

Dirk Smeets : poschke aankopen ? Danny kijkt na of ie nog ene heeft.

●

Danny: Bier verkopen achter in de garage. -- > er wordt unaniem beslist om geen
bier in de garage te verkopen.

●

Ben: ketting van de garagepoort dient korter gemaakt te worden.

●

Freddy: pronostiek uitbreiden naar de café en wordt samen met de bus geteld.De
winnaar hiervan kan zowel in de cafe als in de bus zijn.

●

Daniel: Printer aankopen voor de club.Freddy stelt voor om zijn oude printer even te
testen.

●

Eten bij gebruik van de kleine busjes in de bus blijft verboden.

8) Nieuwe vergadering..…8/10…..om ……19….. hr in café LUNA→ BE THERE

!!!

