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Vergaderverslag algemene vergadering 
 

Afwezigen:  Arne Hintermaïer, Danny Goossens 
 
Locatie: ‘t Dorpsgenot 
 

Daar de Koekie tijdens onze TT op verlof was hebben we met hem de afspraak gemaakt om 
nadien bij hem (op zijn kosten) een brochette te komen eten. En het was weer heel lekker. Maar 
nadien moest er ook nog even vergaderd worden. 
 
1. Evaluatie van onze TT van 2014: 

Parking : 

 Gelukkig hebben we de grote parking achter den Hinti nog kunnen bijkrijgen en met 

dank aan enkele omwoners nog een perfecte doorgang naar de inschrijvingen ook. 

 Op de parking kunnen, mits wat meer denkwerk vooraf, wel wat meer auto’s 

geparkeerd worden. 

Inschrijvingen : 

 Daar de voorinschrijvingen geen groot succes zijn (al stijgen we wel elk jaar) en het 

heel wat werk met zich meebrengt, gaan we dit volgend jaar vermoedelijk niet meer 

organiseren. 

 Om de kleine opstopping die er al was dit jaar niet meer te laten gebeuren, gaan we 

volgend jaar met 4 inschrijvingstafels werken. 

 We gaan op zaterdag reeds in de voormiddag al een kleine hoeveelheid wisselgeld 

voorzien om de mensen die toch vroeger willen inschrijven en vertrekken ook te laten 

inschrijven. (Weliswaar zonder drankpost). 

 Vermoedelijk gaan we ook een papier met de openingsuren van de bevoorradingen 

omhoog hangen. 

 We gaan er nog eens de nadruk op leggen om iedereen ten laatste tegen 14u terug 

in de zaal te hebben de zaterdag. 

 Meer energierepen voorzien voor de marathonrijders of een duidelijk aantal 

vermelden op de flyer. 

Bewaakte fietsenstalling : 

 Volgend jaar gaan we op zondag met 2 ingangen en 2 uitgangen werken. Dan lopen 

we elkaar niet in de weg. 

 Er zal wat meer ruimte tussen de nadar voorzien worden en eventueel met een buis 

worden gewerkt zoals op de triathlon van de KNOET. 

 Er zal ook nog een sterk nagedacht worden over de manier van nummering. Joost 

gaat hier iets voor uitwerken. 
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Zaal / Toog / Terras : 

 Dit is allemaal weer zeer vlot verlopen. 

 Als we een terras maken ook buiten enkele prijslijsten ophangen. 

 Een kleine hoeveelheid materiaal voorzien aan de start zoals pomp, band, 

kettingpons, … 

 Nachtwaker in de kantine voor het materiaal van Geert en Rob toch wat beter te 

bewaken. 

 Grote kaart maken waarop heel duidelijk de verschillende splitsingen te zien zijn 

Parcours : 

 Niets dan lof.  Al hebben de weergoden ons ook wel zeer goed gezind geweest. 

 Liefst geen aanpassingen meer uitvoeren nadat de flyers zijn gedrukt daar de 

afstanden dan niet meer kloppen.  Enkel de weersomstandigheden kunnen nog voor 

aanpassingen zorgen. 

 Kalken is goed en moeten we zeker blijven doen 

Drankposten : 

 Verbandkist op elke drankpost zal voorzien worden. 

 Materiaal van Geert en fiets herstel diens van Rob blijven behouden. 

 Noodpakketten voorzien waarbij we de drie drankposten bij grote drukte snel extra 

kunnen bevoorraden, maar wat we ook allemaal kunnen terug brengen. 

 We gaan meer reist taart (70 stuks) voorzien en deze enkel op drankpost 3gebruiken. 

 We zullen kleine bussen voorzien met een kraantje waaraan ze de drinkbus kunnen 

vullen. 

 De Joepie zorgt voor een leksteen.  

Bedankingen: 

 24 Leden allemaal bedankt 

 Alle extra helpende handen allemaal bedankt 

 Verschillende mensen krijgen een bedanking (Welvaart, mensen van de parking, 

eigenaars van de quads, Mues, mensen van de bevoorradingen, …) 

Flyeren :  

 Dit gaan we in 2015 net aanpakken zoals in 2014. De meeste moeten dan maar 1 

keer gaan flyeren. 

 6.000 flyers 

 400 tafelstaanders 

Website : 

 Deze moet volgend jaar sneller klaar zijn daar bij het uitdelen van de eerste flyers de 

site meteen veel bekeken wordt. 

 Er is ook de vraag gesteld om de site eens een facelift te geven.  Ook daar zal wel 

eens over nagedacht worden (mensen van de website). 
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Datum volgend jaar : 

 11 & 12 april 2015 

Financieel : 

 Inkomsten op zaterdag  4267.45 € 

 Inkomsten op zondag  12789.7 € 

 Uitgaven over gans het weekend  +- 5525€ 

 Winst  +- 11500€ 

13 september 2014 : 

 Marathon Daun 

 Eric gaat dit samen met Bob allemaal verder op punt zetten. 

 Er zal ergens vrijdag in de vroege avond vertrokken worden. Zaterdag is het dan de 

Marathon en nadien allemaal nog terug naar huis. 

 Hier zullen binnenkort nog wel wat mails over verstuurd worden. 

Weekend Rillaarse Bikers : 

 Datum : 

 29/08/2014  tot  31/08/2014 

 Locatie : 

 Hotel “Le Val De Poix” 

 Verloop van het weekend : 

 Vrijdagochtend vertrekken we (vermoedelijk met de bus) richting Courrière. Daar 
nemen we dan de fiets en rijden we in rechte lijn richting ons hotel. 75Km verder 
en 600 hoogtemeters later arriveren we. We zullen pauzeren in Lessive om daar 
iets te eten. Aankomstuur aan het Hotel is voorzien omstreeks 16u. 

 Zaterdag voorzien we een tocht van 61km en 1500hoogtemeters.   Halte in Buré. 

 Zondag doen we nog een tocht van 42Km met 850hoogtemeters.  Nadien komen 
we allemaal samen in groep terug naar huis. 

 Iedereen betaald 70€.  De rest wordt door de clubkas vergoed. 
Familiedag : 

 Hierover zijn verschillende ideeën naar boven gekomen maar er is niet meteen een 

besluit genomen. Hierover moeten we de volgende dagen/weken nog eens 

nadenken. Alle ideeën zijn welkom. 

Rondvraag : 

 Hugo : Het is bij Alex van de bank opendeur op 31/05/2014. Liefst daar met enkele 

mensen naar toe gaan.  Hugo zet hiervan nog iets op het FORUM. 

 Hinti : Geeft zondag een vat. 

 Joepie : Geeft op zondag 01/06/2014 drank en eten in de tent van de paarden. 

 


