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Aan de bestuursleden KRCG
Beste,

1.

Aanwezig : Peter Robbens, Chris Dupré, Jörgen Lammens, Pierre Verduyn, Bert Misplon, Rik
Ost
Verontschuldigd : Natasha Dupré, Chris Van Maldegem

2.

Door omstandigheden werd de voorziene vergadering van 9 januari verplaatst naar 23 januari.

3.

De behandelde agendapunten zijn :
a. Woordje jeugd : jeugdvertegenwoordiger heeft laten weten via de voorzitter :
(1) dat ze volgende activiteiten plannen
(a) 15 februari : filmavond
(b) 2 maart : bicky burger avond
(c) 23 maart : spelletjesavond
(2) Alle informatie in verband met de sportkampen werd op de website geplaatst
(3) De update over het wintercriterium zal tegen eind deze week worden overgemaakt
aan de multimediacommissie
b. Goedkeuring verslag vorige vergadering : het verslag wordt goedgekeurd
c. Financiën :
(1) Zijn in evenwicht.
(2) Toch wordt enige voorzichtigheid geboden
(3) De regering heeft de vrijwilligersvergoeding nog niet goedgekeurd en dit heeft invloed
op onze personeelspolitiek, voorgesteld tijdens de vorige vergadering.
d. Juridisch :
(1) De datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd op 10 maart van 15.00 tot
18.00 uur in de kantine.
(2) De uitnodigingen voor deze vergadering zullen verstuurd worden door Chris Dupré.
Lay-out door Pierre. Versturen voor 14 februari.
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(3)
(4)

Jörgen Lammens is uittredend bestuurslid en stelt zich terug verkiesbaar.
Oproep voor kandidaten bestuurslid of werkend lid zal op de website geplaatst
worden en geafficheerd worden in de kantine. Zo ruim als mogelijk verspreiden.
e. Infrastructuur :
(1) In de zaal voor powertraining werd al een hoop werk verzet. In februari wordt verder
gewerkt. Er zal ook gezocht worden naar nieuwe of tweedehands trainingstoestellen.
(2) De schilderwerken zullen verder gezet worden in het voorjaar.
(3) Chris Dupré zal het onderhoud van het clubhuis op zich nemen. Hij zal daarvoor een
vergoeding ontvangen.
(4) Op 25 januari is er een ontmoeting tussen KRCG en Farys teneinde de samenwerking
op punt te stellen.
(a) Doorgeven data wedstrijden
(b) Wie moet welke herstellingen uitvoeren
(c) Situatie lopende zaken?
(d) Gewenste zaken
(e) …..
f. Sportief :
(1) Er zal een reglement opgesteld worden wat regelt :
(a) Modaliteiten voor aangesloten atleten, geen lid van de club, die trainen op onze
piste
(b) Modaliteiten voor eigen leden die trainen op een andere piste of bij een andere
trainer indien KRCG dit zelf niet in aanbod heeft – enkel tussenkomst betaling
trainer
(c) Modaliteiten betaling trainer die geen clubtrainer is maar KRCG leden traint
(zoals Tine Bex) na goedkeuring KRCG
(2) Uitbetaling premies :
(a) zullen betaald worden tussen kerstmis en nieuwjaar;
(b) puntenlijst wordt aangepast naar 60 cent per punt
(c) Premies onder de €10 worden niet uitbetaald maar overgeschreven naar volgend
jaar
(d) Bij uitbetaling zal de keuze gelaten worden tussen overschrijving en cash. Dit
moet vooraf worden doorgegeven
(e) De mogelijkheid tot het schenken van de premie aan een goed doel, jaarlijks
gekozen door de club, zal mogelijk zijn
g. Organisaties
(1) Evaluatie wedstrijd 26 december :
(a) De kosten in de topsporthal en van het Rode Kruis zijn gestegen
(b) Het verloop van de wedstrijd is OK
(c) Materiaal voor het steken van de kaartjes zou moeten vernieuwd worden
(d) Het verkooppunt dranken werd vuil achtergelaten door de vorige gebruiker. De
nodige instanties werden verwittigd en deze zullen maatregelen nemen
(2) De komende organisaties zijn lopende
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h. Multimedia : de commissie vraagt om vooraf met hen te overleggen vooraleer er iets moet
(kan) gewijzigd worden aan de bestaande structuur/inhoud van de website ipv op eigen
houtje de structuur te veranderen.
i. Volgende bestuursvergadering : 6 februari om 19.30 uur in de kantine.
Uitgenodigd : verantwoordelijke joggers
j. Allerlei
(1) Wetgeving “General Data Protection Regulation (GDPR)”
(a) Op 25 mei 2018 treedt de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) in werking.
(b) Info : https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/
(c) De club zal actie ondernemen teneinde te voldoen aan de wetgeving en dit voor 25
april.
(2) Calipage Run gaat dit jaar door op 29 juni. Daarna om de twee jaar.
(3) Rik meldt dat Riken stopt met atletiek. KRCG heeft begrip voor zijn situatie, dankt hem
voor zijn inzet voor de club, wenst hem succes voor de toekomst en laat weten dat hij
steeds welkom is.
(4) Trainer hoogspringer : Bram Ghuys ? :

Pierre Verduyn
Administratief secretaris
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