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Vergaderverslag algemene vergadering
Afwezigen:

Arne Hintermaïer

Locatie:

‘t Dorpsgenot

1. De voorzitter heet iedereen welkom en vertelt even het verloop van de vergadering;
Combinatie van filmpjes, foto's, eten, drinken en agendapunten.
2. De club telt heden 23 leden waaronder de twee nieuwkomers van vorig jaar: Arne en Brent.
Gunther Csanyi heeft de club verlaten. De werkgroep bestaat nog steeds uit de 7 bekende
leden en het bestuur blijft ook ongewijzigd.
3. We hebben met de club twee mooie tenten aangekocht en hiervoor ook gewichten, lichten,
verwarming, regengoot, ...
Ieder clublid mag deze tenten gebruiken, maar moet hiervoor wel eerst even een mail sturen
naar Hugo. Hij spreekt dan verder af. Hoe? Wat? Waar en wanneer afhalen? We vragen om
deze tenten zeer goed te onderhouden en er dus ook voor te zorgen dat deze altijd mooi
droog zijn alvorens ze terug op te plooien. Ik wil jullie ook nog even duidelijk maken dat er al
een zeer grote auto nodig is om de tent te vervoeren.
4. Het gebruik van de remork loopt zeer goed. Er is ondertussen ook een hulpstuk aangekocht
zodat iedereen wie een trekhaak heeft de remork kan gebruiken. Door het vele gebruik van
de remork hebben we ook gekozen om onze startlocatie te wijzigen naar de parking van de
school naast de Koekie. Laten we proberen zoveel mogelijk ons forum te gebruiken om het zo
nog eenvoudiger te maken om de remork te gebruiken.
5. Zoals iedereen weet gaat onze toertocht door tijdens het weekend van 12 en 13 april 2014.
We vragen dat iedereen een gans weekend aanwezig kan zijn. We beginnen er aan op
vrijdag rond 17u. Moesten er mensen zijn die er een bepaalde tijd niet kunnen zijn, dan horen
we dat graag heel snel. Wij zijn met de werkgroep reeds volop bezig met alle
voorbereidingen. Zo zijn alle aanvragen reeds gedaan en is ook al de rest van eten en
drinken aangevraagd. Binnenkort moeten we dan beginnen flyeren. Hiermee beginnen we op
zondag 2 maart. Jullie hebben allemaal een papier ingevuld met de data die jullie niet kunnen
en aan de hand daarvan gaat Eric een lijst opmaken. Het afpeilen gebeurt zoals alle jaren in
verschillende sectoren en ook hiervoor krijgen jullie binnenkort een lijst.
6. Onze douchewagen heeft weer heel wat opgebracht. En dat is natuurlijk mooi meegenomen.
Daarvoor moeten we natuurlijk zorgen dat hij ook deftig in orde is en daarvoor hebben Joost
en Hugo gezorgd dat hij weer is goedgekeurd.
7. Eind augustus gaan we dan op weekend. We vertrekken reeds vrijdagochtend. We laten ons
ergens halfweg droppen en rijden dan een rit in lijn naar ons Hotel. We hebben ervoor
gekozen om ook nu weer op hotel te gaan zodat iedereen dan evenveel kan genieten. En het
geeft toch nog net dat tikkeltje meer vakantiegevoel. Op zaterdag en zondag rijden we dan
een rit rond het hotel om dan zondag in de late namiddag terug huiswaarts te keren.
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8. Ook in 2014 zullen we nog verder doen met ons gekende puntensysteem. En ook dit jaar
gaan we voor een gouden, een zilveren en een bronzen zondag.
Gouden zondag:
17/08/2014
Zilveren zondag:
08/06/2014
Bronzen zondag:
14/09/2014
Wat het uitrijken van ons puntensysteem betreft is er vanaf heden keuze uit kledij van de club
OF een bon van TrimVelo. We hebben hiervoor een samenwerking afgesloten met Geert. We
krijgen bij TrimVelo vanaf heden als clublid dan ook volgende kortingen:
• 15% korting op een fiets
• 20% korting op kledij
• 5% extra korting op Shimano (hier is reeds 10% korting op)
• 15% korting op andere onderdelen
9. Het kasverslag hebben jullie allemaal gezien tijdens de vergadering. Moesten hier nog
vragen over zijn richt u dan even tot de Bekke.
10. Als Nieuwjaarscadeau hebben we dit jaar gekozen voor mouwstukken. Iedereen heeft zijn
maat doorgegeven en we trachten deze ASAP klaar te hebben. Uiterlijk tegen onze toertocht.
11. Voor de biker van het jaar hebben we volgend podium.
• 3de plaats 29 ritten:
Danny Goossens
• 2de plaats 35 ritten:
Geert Bruyninckx
• 1ste plaats 40 ritten:
Jelle Lamal
12. Rondvraag: geen opmerkingen.

