Judo Club Bierbeek MEETING MINUTES


Datum
20190626

Locatie: Wim

Aanwezig:

Wim, Geert, Roger, Sven, Peter

Afwezig:

Nathalie

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
- 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

3
4

-

-

GDPR:
-

Peter
privacy statement
inschrijvingsformulier
online inschrijvingsformulier
verklaring wat je doet me data

Graden

Trainingen 2019 - 2020
- Woensdag
- Groep 1: Sofie en Alec
- Groep 2: Sofie en Alec
- Groep 3:
- Devin: per maand: twee woensdagen en twee
vrijdagen
- Pierre: 1 woensdag en 1 vrijdag per maand

Geert

Wanneer

-

-

- Peter: 1 woensdag en 1 vrijdag per maand + overschot
Vrijdag:
- Groep 1: Sven en Karel
- Groep 2: Wim
- Groep 3:
- Devin: per maand: twee woensdagen en twee
vrijdagen
- Pierre: 1 woensdag en 1 vrijdag per maand
- Peter: 1 woensdag en 1 vrijdag per maand + overschot
Hoe communiceren: via shared file in google drive: Sven zal template
maken, in te vullen na de training, bedoeling is de informatie te delen
zodat daar rekening mee gehouden door trainer die volgende training
moet voorbereiden.

5

Website
- update?
- nieuw platform?
- iemand voor aanspreken?

6

Folder Crelan: wat doen we er mee
- zelf flyers maken? hoe?
- Geert: zelf printen
- Peter: zal design maken

7

Activiteiten:
- Judo tornooi?
- ja maar welke format, welke zaal?
=> theaterzaal
=> datum?
=> Wim datum checken voor 15 en 16 februari theaterzaal of sportzaal

8

Sportweek
- Augustus 19-23: ok voor de maandag 19/8

9

Wout van Sofie:
- overschrijving naar rekening: 75 EURO

10

examens groep 3
- af te spreken onder de trainers
- Geert praten met Devin en Pierre

11

Prijs vergunning:
- Verzekering is nu 45 euro
- nieuwe lidgelden:
- 125 EURO voor het eerste lid van het gezin

-

115 EURO voor het tweede lid van het gezin
105 EURO voor het derde lid en volgende, steeds van
eenzelfde gezin.

12

Trainers vergoedingen
- zwarte gordel: 15 euro
- Bruine gordel: 13 euro
- hulp trainers: 8 euro
Blijft voorlopig zo...

13

Bestuur:
- recyclage van Peter als lid van bestuur: aanvaard

14

15

-

statuten
algemene vergadering…..

Volgende vergadering:

