
VERSLAG BESTUURSVERGADERING NABC DD 28/8/2018 

Aanwezig: 3 Willy’s, Guy, Filip, Rudy  Verontschuldigd: Pascal  

Opsteller verslag: Willy Possemiers  

I . EVALUATIE RIT GEERAARDSBERGEN 

1) Reacties van enkele leden 
- René: zeer positief 
- Gert Cleyens: zeer positief 
-  Jeroen Waterschoot: zeer positief, maar één van de volgwagens had beter A-ploeg 
gevolgd vanaf het begin van de rit. 
- Bruno: zeer aangenaam maar discussie tussen wegkapiteins over de te volgen weg 
 

2) Reactie Willy DB 
De regeling waarbij 2 chauffeurs de B-ploeg volgden had te maken met enerzijds het 
gebrek aan betere chauffeurs, evenals de aanwezigheid van slechts één gps in één 
camionette. 
 

II. VERZEKERINGSPROBLEMATIEK 

1) Verzekering vrijwilligers/niet leden 
Dit dient tijdig bij VWB aangegeven te worden / op de kalender geplaatst te 
worden. 

2) Verzekering gehuurde of geleende voertuigen 
Te bekijken door Willy P. 
 

III. EVENTUELE VERVANGING RIT GEERAARDSBERGEN 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering  kunnen we bekijken of andere bestemmingen zoals 
Namen, Cadzand, Huy, Magnifique, Schwarzer Mann, hiervoor in aanmerking kunnen 
komen. 

Tevens kunnen we dan bekijken of de B-ploeg bereid is om tijdens de periode van 15/06 tot 
31/07 om 8.00 u te vertrekken om de zeer mooie  ritten naar Waals Brabant te kunnen 
doen. 

IV. FAMILIE  FIETSUITSTAP OP 21/10/2018 (AFSLUITING FIETSSEIZOEN) 

- Voorstel: rit van 40 km Perfect – Pascal – Perfect 
- Foodtruck wordt geplaatst bij Pascal voor halfweg bevoorrading 



- Vertrekuur: 10u bij Perfect 
- Kostprijs deelnemers: 7 EUR, te betalen voor 14/10 (brief 30/9) 
- Willy K maakt uitnodiging voor leden, familie en vrienden 
- Wat wordt aangeboden: Foodtruck NABS (broodje of soep); Eindpunt Perfect (2 

bollen ijs naar keuze) 
- Guy laat info op borden Gemeente plaatsen 
- Willy K stuurt ontwerptekst voor Gemeente naar Guy 

V. SPONSORING 

- Willy DB: Artoos; Muziek Atelierke; Kapper Marc; Houtconstructie P&M 

- Rudy: Brouwershuis; Gildezaal; Lierenhoek (nog te doen) 

-Guy: Garage Luyten ; Café De Brug (beide nog te doen) 

VI. EIGEN CLUB WEGWIJZERS 

Status:  in handen van Pascal 

VII. WEBSITE 

Zeker te vermelden: 

- Datum ledenvergadering 
- Datum activiteiten: etentjes; Fietseling (familie uitstap) 

VIII. VOORBEREIDING ETENTJE NAJAAR 

- Rudy checkt op welke datum tussen 21/10 en 8/12 Pletinckx zijn zaal ter beschikking 
kan stellen 

- Liefst buffet 
- Prijs: idem vorig jaar: 45 EUR 
- Rustige achtergrondmuziek 

 

-  Tombola: Guy en Filip zullen Pascal  en Spens aanspreken voor items ter waarde van 
200 EUR 

- Beloning leden onder vorm van waardebons Pascal (25 EUR) totaal (200 EUR): 
° meeste ritten 
° meest verdienstelijk 
° wegkapiteins 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


