Judo Club Bierbeek MEETING MINUTES


Datum
20180404

Locatie: Wim

Aanwezig:

Wim, Geert, Roger, Sven, Nathalie, Peter

Afwezig:
No.

Agenda, Beslissingen, actiepunten

Wie

1

VZW of feitelijke vereniging => Go to VZW?? Geert to check
Website suggesties:
- oude foto’s, wedstrijdje, rebus, greep of worp van de maand of week?
- Kim en Ona bestellen, besteld => iets mee doen
- judo reglement opstellen ?
- extra hulp voor website
- nieuw statuut voor trainers/vrijwilliger
- Sportweken
- Toog bij voorstelling: eventueel
- Check Sinterklaas pak: Pak is bij Nathalie (bevestigd)
- Sven:
- Reclame: via facebook: intro filmpje maken
- Contacts website update
- Jeugdjudofonds
- => geen acties genomen

Geert

2

Tornooi 2018: feedback
- wrm geen taart bij de koffie? taart te duur en dan is er taart over
- wrm geen broodjes aangeboden?
- koekjes bij de koffie?
- Grote tassen voor thee?
- nootjes bij de biertjes
- in shiften werken? Hoe?
- 50 judokas op 2 matten
- 3 matten leggen is eigenlijk niet mogelijk, eventueel op het podium
- aantal zitplaatsen is kleiner, dus minder consumpties

na

-

Wrm minder opkomst:
- Minder leden in eerste groep
- Minder contacten met judoclubs
- we gaan ook nergens

Wanneer

-

Beter afspreken ivm de scheidsrechters, rechtstreeks met de
scheidsrechter, niet via Pierre
Geen fotos genomen tijdens eerste deel

-

Moet het concept veranderen
Wat is er goed verlopen?
- niet echt iets misgelopen
- Peter heeft dat speech: dit was vlot en voldoende info
- Roger: opwarming: ok

-

resultaten judo:
- ok

-

resultaten financieel
- drank nog niet afgerekend
- totaal kosten: 794
- inkomsten: 1280

-

als we aantal bepalen een week voor tornooi herbekijken en eventueel
bestelling aanpassen
uitnodigen persoonlijk maken: eventueel naar training van een andere
club gaan
er is niks misgelopen

3

kalender:
- Geen les op 11/5
- Laatste les: 22/6
- eten 29/6: TBC
- Start sportjaar: 7/9
- geen les op 2/11
- Einde sportjaar 21/6/2019

4

Trainingen 2018 - 2019
- Groep 1
- geen Peter meer
- Sven niet op woensdag
- Alec: Geert zal contact opnemen met Alec
- Sofie (van Linden): to be checked na Alec
- hulptrainers:
- Tim
- Karel
- William
- 2de groep: alles is mogelijk
- Trainingen Pierre:
- Geert gesprek met Pierre
- afspraken en verwachtingen

na

na

-

Roger: zal nog les geven tot juni 2019
- opvolging: Devin: Geert moet praten met Devin
- Eventueel lessen voor nieuwe hoofdtrainer

5

aanvraag uren de borre: ok

6

vrijwilligers sportkamp: Augustus 20 - 24:
liefst maandag, mail gestuurd naar maarten

7

check graden: af printen

8

klok met secondewijzer: wim mail verstuurd naar

9

Voorzitter: uitkijken naar vervanging voor Geert

10

Vrijwilligersverwendag: 25/5: geen training voor alle groepen

11

12

13

Volgende vergadering:

