Judo Club Bierbeek MEETING MINUTES
Datum
20120711

Locatie: Roger

Aanwezig:

Mon, Wim, Roger,Sven, Geert

Afwezig:
No.

Agenda, Beslissingen, actie punten

Wie

Website suggesties: oude foto’s,, wedstrijdje, rebus, greep of worp van de maand of
week?

Wim

2

Kaartjes en achtergrond kaartjes: goedgekeurd
Bijbestellen: achtergrondjes

Wim

3

Factuur de borre: ok, mag betaald worden

Wim

4

aanvraag subsidies
controle uren de borre: ingediend
sluitingsdagen:
12/10/2012
vrijdag verkiezingen
volledig centrum 8u00-23u00
02/11/2012
vrijdag feestdag
volledig centrum 8u00-23u00
01/05/2013
woensdag
feestdag
volledig centrum 8u00-23u00
10/05/2013
vrijdag Weekend TA
TA
Sporthal 18u00-23u00
24/05/2013
vrijdag Weekend skippies
skippies volledig centrum
18u00-23u00

Wim

5

bestellen posters Kim en Ona bestellen, besteld => iets mee doen

Wim

6

Sven inschrijven als bestuurslid en penningmeester: tijdens de volgende subsidie
aan borre en vjf.
aanvraag en voor Mon zijn vergunning vervalt, gaat niet vernieuwen
Mon volmacht intrekken bij de bank
Wel Mon nog uitnodigen op vergadering

Wim
Mon

8

Start sep 2012: op vrijdag 7 september 2012

alle

9

mededeling VJF:
verzekering slaagt 1 EURO op, wij wachten tot september, dan eventueel 5 EURO
opslagen
nu 110, 100, 90 opslaan naar 115, 105, 95
Brieven aanpassen
Brieven afdrukken

Wim

1

●

Wann
eer

10

Briefjes en posters Centea verspreiden:
Affiches borre
Bierbeek: x10
Haasrode: x10
Blanden: x10
Vertrijk: Geert
Korbeek Lo: Sven
Bierbeek Brempt: Sven

Sven
Geert
X10
Wim

11

Zondag stratenloop 16 september:
email versturen
flyers uitdelen
16 september vrijhouden

Wim

12

sportweek augustus
mail sturen naar de borre
20 en 24 augustus
Sven, Peter, Devin, Roger
Wim, Lore, Sven
Vergoeding naar judoclub

Sven

13

organisatie event
Vriendjesdag: organiseren begin oktober
pannekoeken? fuif? eventueel 26/1/2013f en 2/2/2013 polyzaal reserveren als er
niks anders te doen => dus 2 data reserveren

Wim

14

Trainingen in het nieuwe jaar
Pierre: eerste en laatste woensdag van de maand
Groep1: Peter, Sven, Lore
Groep2: Wim
Groep3: Roger

0

15

op dit ogenblik 85 leden

0

16

etentje bestuur:
1 september: Rudy’s fondue huisje, 9 man

Wim

17

Sweaters: bestellen, betalen, dan leveren
navragen bij DSTORE of ander leverancier
doel alles klaar tegen september
teeway.be
welke kleur
welke opdruk
kids: http://www.teeway.be/fr/catalog/fruit-of-the-loom/sweat-capuche-

enfant~sc52bc.aspx
women:

http://www.teeway.be/fr/catalog/fruit-of-the-loom/
flower~sc62924.aspx
man

http://www.teeway.be/fr/catalog/fruit-of-the-loom/zip~sc361c.aspx
Geert vraagt voor prijs voor opdruk, en prijs voor fruit of the loom
wachten met dstore

Volgende
vergadering

Datum:

