Verslag
VZF PRANT -Vergadering 04 juli 2019
01. WELKOM: Onze voorzitter Emiel Livens heet iedereen van harte welkom en dankt voor de vroege
aanwezigheid.
02. AANWEZIG: Emiel Livens, Agnes Torfs, Jan Ver Elst, Fons Wouters, Leo Dom
AFWEZIG: nihil
VERONTSCHULDIGD: Etienne Desfossés
03. GOEDKEURING VERSLAG van vorige vergadering:
Het verslagen van vorige vergadering (06 Juni 2019) wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
04. Financiën
De voorzitter verzoekt Fons om financiële verslagen niet te mailen om 18u03 op dag van de
vergadering (zoals vandaag) . liefst enkele dagen op voorhand .Indien niet mogelijk kan hij nog altijd
de papieren versie meebrengen.
Er zijn nog twee redders niet uitbetaald : Fons doet het nodige.
05. Sportsecretariaat:
Jan vraagt bevestiging dat limieten voor de P.K. ’s voor de 19+ weg mogen vallen : unaniem = ja.
06.Binnengekomen berichten:
Verslag Raad van Bestuur VZF van 20/05/2019 : het viel op dat onze verslagen niet werden vernoemd
07. Sinterklaasfeest
De goedgekeurde brief die we aan alle clubs zouden versturen is niet gemaild. Agnes zal de reactiedatum wijzigen in 01 augustus 2019 en de mail uiterlijk nu zaterdag 06/07/2019 versturen.
08. Brief aan Jef Hufkens ivm het schrappen van de huldiging voor PK’s Open Water
De goedgekeurde brief is nog niet verstuurd. Leo zal deze zaterdag 06/07/2019 versturen.

09. Outfits bestuursleden
Nog géén vorderingen : Fons en Leo zullen op donderdag 11/07/2019 om 15u00 bij de firma Tex-It
een voorstel laten uitwerken en per mail ter goedkeuring voorleggen.
Bedrukking VZF- PRANT en de voornaam :
XXXL = Emiel / Jan / Leo /// XXL = Agnes /// XL Fons
Een set zal bestaan uit 2 hemden + 1 fleece + 1 (regen) jas
10. Brief i.v.m. afscheid Ronny van Buggenhout
We zullen wachten op de officiële bevestiging om onze appreciatie te formuleren.
11. Geluidsinstallatie
Aangezien Marc Vaes zijn ontslag heeft gegeven bij AZSC had een onderhandeling over eventueel
samen aan te kopen geen zin meer.
Jan zal een voorstel laten opmaken en dit aan het bestuur voorleggen.
12. Bezoek aan het Vlaams Zomercriterium te Genk
We spreken af o9 zaterdag 13 Juli2019 om 13u00 aan de inkom van het zwembad. Wit hemd wordt
geadviseerd om te dragen.
13. Rondvraag
Leo : brief aan Danny Uyttersprot I.v.m. “ Vlaamse Vijfkamp” ? : Agnes heeft de goedgekeurde brief
pas gisterenavond (03/07/2019) verstuurd en vreest dat ze nog de oude, onverbeterde, versie heeft
verstuurd. Uiteraard was er nog geen reactie ontvangen. De nieuwe goedgekeurde versie zal worden
nagestuurd.
Leo : waarom Is Mathias Vervloet niet opgedaagd? : Agnes heeft Mathias uitgenodigd doch hij kwam
vandaag terug van stage en had privé-plannen die hij niet kon uitstellen: zal er volgende vergadering
(05/09/2019) zeker bij zijn.
Fons : ik zal de “boekhouding” binnenbrengen bij de VZF
11. To do
Allen: voorstel formuleren hoe we met vieringen en attenties omgaan in de toekomst
De “bestuur-pagina” op de website van de PRANT aanpassen : alleen de naam en voornaam, de
functie, de foto en het mailadres vermelden.
Agnes : brief Sinterklaas versturen + na 01/08/2019 verslag mailen van reacties
Agnes : verslagen van alle vergaderingen 2019 naar VZF doorsturen

Jan : voorstel muziekinstallatie opmaken en mailen
Leo : brief aan Jef versturen
Volgende vergaderingen:
05 September 2019, 03 Oktober 2019, 21 November 2019, telkens om 20u00 in het cafetaria
zwembad Groenenhoek te Berchem.

