Verslag van de bestuursvergadering van vrijdag 14 juni
2019

Aanwezig:

Etienne BERTIN (EB), Magda CAUS (MC), Jacques DE
BOECK (JDB), Marc DE POTTER (MDP), Piet EECKMAN
(PE) en Rik VANTILBORGH (RV)

Verontschuldigd:
1. ex BCWH en
competitie

VBL akkoord dat BCWH stopt en overgang naar BC Heusden.
BC Heusden treed aan voor 2019-2020 met 3 ploegen: BC Heusden 1, 2 &
3.
De competitie gaat door in “De Eekhoorn” samen met BC Athena
RV is clubkapitein; teamkapiteins zijn RV, Marc Eeckhout, Mieke Van
Rostenberghe

2. Ledencampagne

MC en JDB lichten huidige stand ledencampagne toe.
Lidgeld niet alleen deel VBL maar tevens deel BC Heusden (wo/vr)
Indien niet orde of onduidelijk zal clublid gecontacteerd worden.

3. Giften en aankoop
Dealmaster

Edwin Verspurten is bereid om de giften met Dealmaster te doen;
prijs voor Dealmaster op 2 computers: 60$.
Maken van de giften: 4 sets bij MC zolang geen deelmachine.
Deelmachine van BC Athena mag van Jean gebruikt worden, maar
blijft bij Jean.
Bestuur beslist om zelf een deelmachine & toebehoren aan te
kopen;
Inlichtingen omtrent deelmachine zal door JDB opgevraagd worden
en RV zorgt voor info omtrent de toebehoren.

4. Update brunch

Inschrijvingen worden nog aanvaard tegen 20 juni komende

5. Challenge Miel
Clottens

Briefing – 2 tafels moeten weigeren; blijft plaats vinden in De Eekhoorn

6. Vervanging MDP

Eventueel uitkijken naar nieuw bestuurslid

7. Seizoen opening
status

Prijsuitreiking
Opening nieuw clubseizoen: MDP zorgt voor de benodigdheden voor de
broodjes – samenkomst om 18u30

8. Boekhouding

Wordt toegelicht door MC

9. Plankjes voor de
competitie

Werd opgenomen onder punt 3 bij aankoop toebehoren

10. Leven in het Park update

JDB heeft hiervoor ingeschreven (voor 10/6/19).
Gaat door op 24/8/19 12-18uur
Flyers en brochure, 2 tafels en 6 stoelen, eten en drinken (koffie, cava, …)
voorzien.
JDB coördineert.

11. Maand van de
Sportclub

In september, Sportraad Destelbergen zorgt voor de omkadering; activiteit
organiseren (bv. Lessenreeks, …)
Deelname in 2020 misschien in vooruitzicht van 50 jaar BCH

12. Lessen – status

PE ontving reeds een 20-tal reacties waarvan 15 potentiële, ook reacties
via publiciteit in “Wegwijs”

13. Partnerschappen update

RV meldt enkele reacties te hebben ontvangen

14. Varia

5e vrijdagspeling: champagne
Komende vergadering bij MDP (november 2019)
RV zal een voorstel doen ivm met lidmaatschap in de loop van het seizoen

