Verslag bestuursvergadering 22 januari 2020.
Aanwezig: R. Buzeijn, C. Boeije, P. Brakman, P. de Vrieze, J. Gydé.
1. Opening.
Vz opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 4 december 2019.
Geen opmerkingen.
3. Actielijst.
Geen bijzonderheden.
4. Ingekomen stukken.
Geen.
5. Mededelingen.
Aanvraag vergunning loterij is verstuurd naar gemeente.
Zodra vergunning binnen is en de loten besteld zijn kunnen Marleen en Laurens de zaak
verder oppakken.
Jeffrey geeft een uitleg over de organisatie voor de cursus AED op 28-1. Bloed, zweet en
tranen. Chapeau Jeffrey.
Pinapparaat kantine bijna in orde.
6. Samenwerking Sluis.
In februari gaat AVC samen zitten met Sluis voor de teamindeling volgend seizoen.
7. Pr-zaken.
Geen bijzonderheden.
8. Jeugdzaken.
Er wordt veelvuldig en met enthousiasme overlegd door de tournooicommissie Balagny:
Niek van Sprundel, Cees Boeije en Bart vd Wijnckel.
9. Financiën.
Overzicht ontvangen via R. Quataert. Geen opmerkingen.
10. Sponsorcommissie.
Aangezien er niemand was vd sponsorcommissie kunnen geen mededelingen gedaan
worden.
11. Evenementen.
Geen bijzonderheden.
12. Vrijwilligersbeleid.
We zoeken nog steeds vrijwilligers, vooral voor de maandagmorgen.
13. Technische commissie.
Vrijdag 24-10 bijeenkomst senioren om 19.00u. Derop of deronder.
Er is waarschijnlijk door een aantal mensen aangegeven om eventueel een
veteranencompetitie 40 + te beginnen. B.vd Wijnckel heeft hierover contact gehad met E.
de Rijcke. Eric wil dat wel regelen maar hij wil wel mensen erbij om dit te organiseren. Wie
wil?
14. Te bestellen materialen
Grote doel wordt gelast. B vd W heeft gebeld met bedrijf de Corte.
15. Onderhoudszaken.
Bord “ Welkom bij AVC Aardenburg “ wordt a.s vrijdagmorgen opgehangen.
Er wordt gezorgd voor een container op de schapenwei.
Verlichting hoofdveld en oude bestuurskamer geregeld.
Troep trampoline aan garage wordt door de tennis opgeruimd.

-

Plaatsing hekwerk Spindlerpad en Huisje van Flip tot de Tennis conform offerte geregeld.
Financieel in orde.

16. Rondvraag
Geen. Er waren wat wel wat dingen maar die zijn via de rubriek mededelingen vermeld.
-

Volgende vergadering: woensdag 26 februari 2020 om 19.30u.

