Judo Club Bierbeek MEETING MINUTES


Datum
20200226

Locatie: Wim

Aanwezig:

Wim,Geert, Sven, 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
- Toog bij voorstelling: eventueel
- Sven:
- Reclame: via facebook: intro filmpje maken
- Contacts website update
- Jeugdjudofonds
- => geen acties genomen
- GDPR:
- privacy statement
- inschrijvingsformulier
- online inschrijvingsformulier
- verklaring wat je doet me data

Geert

2

Trainingen 2019 - 2020
- Woensdag
- Groep 1: Sofie en Alec
- Groep 2: Sofie en Alec
- Groep 3:
- Devin: per maand: twee woensdagen en twee
vrijdagen
- 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.
- examens: bij de trainer die begint, daar ook examen afwerken => niet

Wanneer

switchen van persoon die examen afneemt
3

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

Peter

4

Tornooi Leuven: 30/5
mogelijke kandidaten:
Ruben De Becker M 12/09/2011
Alexander Holans M 13/11/2011
Anne-Fleur Lanoye V 8/07/2011
Jack Peeters M 6/07/2011
Lou Ruymen M 5/04/2011
Wout Sablon M 23/07/2011
Arne Testelmans M 12/09/2011
Thibault De Bolle M 27/08/2012
Oskar Missoul M 9/05/2012
Sander Van Elsen M 21/06/2013
Niels Van Elsen M 21/06/2015

Peter
Wim
Geert

ouders aanspreken via email: Peter zal email maken
Wim zal die naar de ouders sturen
Geert zal communicatie naar Leuven doen
5

statuten
algemene vergadering…..

TBD

6

Financieel:
- minder inkomen door minder leden
- niet echt meer uitgaven

na

7

Activiteit:
- vriendjesdag: 5/6/2020: vriendjesdag organiseren
- zonder extra: geen pannenkoeken of zo gewoon vriendjes dag

Peter

8

Zaal vastleggen voor tornooi: 6/3 of 13/3 2021

Wim

9

10

11

12

13

14

15

Volgende vergadering: 15/4/2020
locatie: Sven/Mechelen/Tervuursesteenweg 208 Mechelen

