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Aan de bestuursleden KRCG

Beste,

1. Aanwezig : Peter Robbens, Chris Dupré, Jörgen Lammens, Pierre Verduyn, Bert Misplon,
Danny Cnudde
Verontschuldigd : Chris Van Maldegem, Rik Ost
2. De behandelde agendapunten zijn :
a. Woordje joggers :
(1)

De reclame voor de start to run is gestart. Er is al respons. Sommigen komen elk jaar
opnieuw, enkel voor de start to run. Is wel niet aangenaam voor de begeleiders die liefst
mensen ziet doorstromen naar de joggers

(2)

De data en wedstrijden voor het criterium waar aan 3 van de 4 wedstrijden moet worden
deelgenomen om deel te kunnen nemen aan de BBQ op 22 september (OV) zijn :
(a) Boterkoekenloop op 6 mei
(b) De 10 van Wichelen op 11 mei
(c)

Stadsloop Gent op 20 mei

(d) 18 Moerbrugse kermisloop of 15 Calipage Run Wetteren, beide op 29 juni
(e) Ledebergse kermisloop op 25 augustus
Partners van de deelnemers betalen, bij deelname aan de BBQ, €8
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(3)

De joggers plannen een deelname aan de wedstrijd Parijs-Versailles.

(4)

Er wordt regelmaat gevraagd bij het openen van de hekkens. Alle hekkens zullen
open zijn maar er wordt gevraagd om zo weinig als mogelijk gebruik te maken van
het hekken in de Racingstraat en er zeker geen wagens te parkeren.

(5)

De dames klagen over de netheid van de douches. Het probleem met het kuisen is
nu opgelost maar netheid begint bij de gebruikers. Maandverbanden horen in de
vuilbak en niet op de grond achter de wc-pot.

(6)

Marc en Danny zijn ingeschreven voor de cursus jogbegeleider. Zij hebben hun
werk geregeld zodat zij kunnen deelnemen. De eerste les is al verplaatst! Terug
hun werk gaan veranderen is niet doenbaar. Dit is niet werkbaar. De organisator
moet beseffen dat de cursisten inspanningen leveren.

b. Goedkeuring verslag vorige vergadering : het verslag wordt goedgekeurd
c.

Financiën :
(1)

Er wordt nog steeds gewacht op de cijfers van de boekhouder. Zonder cijfers is het
onmogelijk een planning voor dit jaar op te maken.

(2)

Op 6 februari was de kastoestand +/- €60.000.

(3)

Voor het opmaken van het document dat de uitbetalingen atleten, trainers,
terugbetalingen topsporthal, steun stages enz… regelt wordt gewacht op de cijfers van
de boekhouder. Zal behandeld worden op de volgende bestuursvergadering.
d. Juridisch :
(1)

Algemene vergadering : de einddatum voor indienen kandidaturen wordt vastgelegd op
3 maart 2018

(2)

Zodra de uitnodigingen verstuurd zijn zullen affiches “oproep kandidaturen”
uitgehangen worden in de kantine.
e. Infrastructuur :
(1)
(2)
(3)

De kantine werd nog niet definitief opgeleverd. De nog uit te voeren werken moeten
beëindigd zijn tegen eind februari.
Er is een constructief gesprek geweest tussen KRCG en Farys. Alle problemen werden
aangekaart en afspraken ivm maaien gras, kuisen piste enz.. werden gemaakt.
Chris Dupré zal deze week verder werken aan de powerzaal.

f.

Sportief :
(1) De bosu-bal mag aangekocht worden
(2) Er wordt feedback gegeven over de cursus “vertrouwenspersoon”, gevolgd door Chris
en Bert. Alle incidenten moeten ook gemeld worden aan de VAL.
(3) Vraag Max ivm Regionale werking. Het gaat om een nieuw concept trainingen dat men
wil opzetten wegens het wegvallen van de topsportschool en het tekort aan trainers in
de clubs. KRCG zal meewerken aan de bevraging door Max
(4) De club betreurt dat geen enkele atle(e)t(es) van de club genomineerd zijn voor de
“sportawards”
g. Organisaties
(1)

BK studenten loopt. Nog nodig : medewerkers voor de kantine. Vorige keer werd dit
kampioenschap voorafgegaan door een jeugdwedstrijd en is het gemakkelijker
medewerkers te vinden. Mee te nemen naar volgende editie.

(2)

De kantine tijdens de spaghetti avond zal uitgebaat worden door Bert daar iedereen in
de topsporthal is voor het BK studenten. Betere communicatie kan dit ongemak
verhelpen.

(3)

De Trail op 04 maart : inschrijvingen komen vrij goed binnen. Volwassenen nemen
deel enkel na voorinschrijving, kinderen kunnen de dag zelf nog inschrijven. Kantine
zal open zijn van 08.00 – 15.00 uur.

(4)

Algemene vergadering op 10 maart : lopende

(5)

Jeugdmeeting 11 maart : lopende

(6)

Ekiden / jeugddag en AV VAL is de club betrokken

(7)

Loopomnium 24 maart : interesse is groot, nu wachten op de inschrijvingen

(8)

De startvergadering voor de Pierkesloop is gelegd op 19 maart om 18.00 uur

h. Multimedia : Jörgen zal met Peter Debruyne de installatie uittesten zodat alle apparaten
terug werken.
i.
2

Volgende bestuursvergadering : 6 maart om 19.30 uur in de kantine.
Uitgenodigd : verantwoordelijke jeugd

j.

Allerlei
(1) Peter is een studie aan het maken om een betaalsysteem te implementeren
(2) Gevraagd wordt ideeën voor “promotie van de maand” in de kantine. Vb bier van de
maand …..
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

IVO-trainer. Vooraleer te beslissen tot aankoop zal men een demo aanvragen.
Eventuele bestelling moet gebeuren voor eind februari om de promotie niet te
mislopen.
Chris zal een lijst samenstellen van het nieuwe materiaal nodig in de powerzaal. Na
jaren van geen aankopen zal men, als men de cijfers heeft van de boekhouder,
evalueren welk budget kan vrijgemaakt worden.
VDAB heeft deze week laten weten dat de PWA kuisman terug zou mogen komen
kuisen. De toestemming werd reeds gegeven op 16 januari maar KRCG werd daarvan
niet op de hoogte gesteld. Ondertussen werd een andere oplossing gevonden vorige
vergadering en deze oplossing wordt behouden. Pierre zal de VDAB inlichten.
Grote scoreborden zullen enkel gebruikt worden tijdens het Vlaams Kampioenschap, de
Gentse Feesten Meeting en de InterClub
Na de InterClub zal een BBQ gegeven worden voor de deelnemers, medewerkers,
enz…
De Vlaamse Atletiekliga vraagt medewerking voor een G-meeting. Enkel indien niet op 8
december (atletenhuldiging)

Pierre Verduyn
Administratief secretaris
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