VERSLAG BESTUURSVERGADERING
NABC DINSDAG 2 OKTOBER 2018 19 u 30.

Aanwezig: Paskal Teugels, voorzitter Willy De Boeck, Willy Kerckhoven, Guy Volkaerts, , Filip
Bogaerts, Rudy Daelemans. Afwezig: Willy Possemiers
Opsteller verslag: Willy Kerckhoven

1é) Voorlezing van het verslag van de bestuursvergadering van 28 augustus door de
voorzitter.
Goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden.

2é) Stock kledij bepalen.
Guy geeft een gedetailleerd overzicht van de stockvoorraad. Paskal geeft de suggestie voor de bijbestelling. Zal deze
bestelling doorgeven aan Vermarc, rechtstreeks via mail en plaatst de NAB Store in copie.

3é) Overlopen van het draaiboek voor de organisatie NABC familietrip op 21 oktober.
De summiere opvolging van het draaiboek wordt door Willy De Boeck gedaan.
Inschrijvingen: in ons lokaal tussen 9 u15 en 9 u50. Kostprijs 7€ per deelnemer, ter plaatse te betalen (cash). De drie
Willy’s zullen vanaf 9 uur de kassa bemannen en de deelnemers ontvangen een “menukaart” en een gekleurd bandje
als bewijs van betaling om rond de pols te doen.
Stipt vertrek om 10 uur onder begeleiding van de wegkapitein(s). Volgwagen: onze sponsors Domoxim met “senior”
Vermeeren aan het stuur.
In geval van vooruitzicht van zeer slecht weer op de dag van de activiteit zal de foodtruck aan de Perfect blijven en
zullen we (daags voordien ??) trachten iedereen te verwittigen (mail – sociale media).

4é) Uitbetaling verdiende punten.
De penningmeester zal de uitbetaling verrichten in de periode tussen 15 en 31 december.

5é) Lidgeld volgend seizoen:

De leden mogen een uitnodiging verwachten eind december om hun lidgeld jaargang 2019, (50€) , te storten op de
clubrekening tussen 1 januari 2019 en 31 januari 2019.

6é) Voorbereiding algemene ledenvergadering.
-

Ledenvergadering wordt gehouden in de Gildenzaal Boortmeerbeek op zaterdag 17 november 2018 stipt
om 19 uur.
Willy De Boeck en Willy Kerckhoven zullen vanaf 18u 30 aan de kassa drankbonnetjes verkopen aan 1€
per stuk.
Paskal Teugels en Rudy Daelemans zullen de toog bemannen.
Diverse dranken: 2 bonnetjes voor zware bieren, pils, cola en water één bonnetje.
Leden worden uitgenodigd op de ledenvergadering rond 28 oktober per mail.
Bestuursvergadering om de ledenvergadering gedetailleerd voor te bereiden op dinsdag 6 november
in de Perfect om 19 u 30.

7é) Hoofdsponsornieuws + sponsoring.
Tot ieders ontstentenis deelt Paskal Teugels ons mee dat hij met onmiddellijke ingang STOPT als zaakvoerder bij de
Niels Albert Store in Tremelo. Een dispuut met zijn zakenpartner Niels Albert en daarmee gepaard gaande
onoverkomelijke meningsverschillen vormden zijn spijtig besluit. Paskal blijft ons wel steunen in zijn hoedanigheid
als bestuurder van de fietsclub.
Recente kleine sponsors: Gildenzaal (Rudy) en Brouwershuis. Bedankt aan de aanbrengers.

8é) Te plaatsen berichten op de website:
Na publicatie van dit verslag verzoeken we de webmaster om dit verslag op onze website te plaatsten samen met de
logo’s van de twee laatste sponsors.

Einde vergadering 21u45.

