Verslag bestuursvergadering 25 april 2018.
Aanwezig: F. Reijniers, L. Cuelenaere, P. Brakman, R. Buzeijn, M. Corthals. P. de Croock, P.de
Vrieze, J Dieleman.
1. Opening.
Frans opent de vergadering.
2. Presentatie Patricia inzake AVG.
Patricia geeft middels een uitgedeelde notitie, waarin de belangrijkste elementen aangaande dit
onderwerp weergegeven worden, uitleg over de gevolgen van dit besluit. Zij zal samen met
Bart vd Wijnckel de gevolgen in kaart brengen en ook de acties die hierin gedaan moeten
worden
3. Verslag bestuursvergadering 28-3-2018.
Geen opmerkingen.
4. Actielijst.
Loterij mei: Loten zijn binnen. R.Buzeijn zal hierin verder actie ondernemen, maar wel met
hulp van anderen. Robin Veldkamp zal benaderd worden omdat hij ook vorig jaar geholpen
heeft bij met name de verkoop huis aan huis.
5. Ingekomen stukken.
Geen.
6. Mededelingen.
Vk Torhout wil van 31-8 t/m 2-9 weer een trainingskamp beleggen alhier. Bestuur is
accoord. Mario licht J. van Acker in.
Aanwezigheidsschema: dat houdt in: rond 13.00u/13.30u aanwezig zijn, tegenstander en
scheids ontvangen, koffie zetten voor de rust en andere versnaperingen, na de wedstrijd
hapje en drankje.
7. Samenwerking Sluis.
Mario probeert wat zaken op de rit te krijgen maar dat gaat niet van een leien dakje. Wel
moeten nog wat financiele zaken geregeld worden. Er is ook gepraat over de jeugd.
8. Pr-zaken.
Patricia stuurt eind seizoen brief naar sponsors die ver weg zijn. Verzoek aan Cees om een
lijstje naar Patricia te sturen.
9. Jeugdzaken.
Geen. Afgesproken dat verslagen van de vergaderingen van de jeugdcommissie
doorgestuurd worden naar het bestuur.
10. Financiën.
Laurens geeft overzicht.
Er is nog een aantal leden en sponsors welke contributie moeten betalen.
11. Sponsorcommissie.
Er zijn 10 nieuwe borden opgehaald en opgehangen.
12. Evenementen.
Vrijwilligersavond: 19-5.
13. Vrijwilligersbeleid.
Geen bijzonderheden.
14. Technische commissie.
Er is gesproken met de spelers van het 1e voor volgend seizoen.
Probleem: leider 2e.
15. Onderhoudszaken.

-

Johnny Dieleman was uitgenodigd omdat hij in de commissie onderhoudszaken wil
deelnemen. Hij zal voortaan aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen.
Piet Brakman zal een profielschets onderhoudszaken opstellen zodat bekeken kan worden
hoe de taakverdeling zou kunnen worden.
Douche 2 kleedkamer 1 werkt niet goed.
Voorstel doedag: 23-6. Onderhoudscommissie maakt lijst van to-do dingen.

16. Jubileum 2018.
Vandaag komt het comite bij elkaar.
17. Rondvraag.
Patricia: heeft het programmablaadje op zondag nog zin: antwoord bestuur: nee. Per direct
wordt dit afgeschaft omdat dit maar door enkele mensen ingezien wordt. Zonde van de tijd
en het geld.
Patricia: email adres Hugo Ginneberge?
Johnny: geeft namens de nachtuuln aan dat ze het jubileum willen vieren op het terrein
van AVC.
P. de Vrieze: bedankt het bestuur voor het positieve antwoord inzake zijn voorstel om
voorzitter te worden van AVC.

Volgende vergadering woensdag 30 mei 2018 om 19.30u.
Daarvoor technische commissie om 18.45u.

