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Zo, we nemen stilaan de draad weer op. De opstart van de competitie is vastgelegd in het weekend van 19-20
september. Dit met inachtneming van de nodige Corona maatregelen.
De jeugd begon reeds begin augustus te trainen. De kern is gestart vrijdag 21 augustus.
De douches blijven voorlopig gesloten, we vragen om indien mogelijk in trainingskledij te komen.
Men brengt altijd zijn eigen drinkbus mee.
Het clublokaal is op zaterdag geopend van 15u00 tot 19u00 mits bepaalde te volgen richtlijnen.
Je komt aan en je ontsmet je handen en je noteert je aanwezigheid op de aanwezigheidslijst.
Bij bestellingen aan de toog wordt er steeds een mondmasker gedragen.
Bij toiletbezoek volg je de looprichting.
Aan tafel kan je met je gezin en 5 vaste contacten en max 10 personen.
Indien die niet tot je vaste contacten behoren hou je 1,5 m afstand.
Het sportkamp dat gepland was, is mits strenge corona maatregelen, kunnen doorgaan en was zonder meer
een succes. Dit dank zijn de inzet van onze verschillende trainers en begeleiders.

Foto’s van het sportkamp vind je op onze website.

Er zijn verschillende oefenwedstrijden voor de kern gepland. Je kan deze terugvinden in de agenda van
Twizzit. Als supporter kan je die bijwonen mits het dragen van een mondmasker.
Op 19 september hopen we onze vriendjesdag te kunnen laten doorgaan.
Hopelijk is dit even succesvol als vorig jaar.

Den Beulingspecialist is Hoofdsponsor van Koninklijke Minerva Korfbalclub vzw.
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Log in op Twizzit en maak je account aan. Deel het mee aan jullie ploeggenoten zodat elk lid
op een eenvoudige manier kan communiceren, kan zien wie-waar-wanneer speelt en welke
evenementen er plaats vinden.

Op zaterdag worden deze voorlopig ingevuld door de bestuursleden. Vanaf de start van de competitie starten
we de toogbeurten terug op.
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Ploeg 1 (Bia)
Ploeg 2 (Rudi)
Ploeg 3 (Nancy)
Ploeg 4 (Diane)
Ploeg 5 (Thierry)
Ploeg 6 (Monique)

zaterdag 29 augustus 2020
zaterdag 5 september 2020
zaterdag 12 september 2020
zaterdag 19 september 2020
zaterdag 26 september 2020
zaterdag 3 oktober 2020
zaterdag 10 oktober 2020
zaterdag 17 oktober 2020
zaterdag 24 oktober 2020

zondag 20 september 2020
zondag 27 september 2020
zondag 4 oktober 2020
zondag 11 oktober 2020
zondag 18 oktober 2020
zondag 25 oktober 2020

www.itmatters.be
Oracle DBA & Developer

Doe al je online bestellingen via:
www.trooper.be/minerva
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Deze zal digitaal gevoerd worden!
De werkende leden zullen eerstdaags de documenten per mail doorgestuurd krijgen, en kunnen dan de nodige
vragen stellen, waarna men een digitale uitnodiging zal krijgen om te stemmen.
Zijn herkiesbaar : Rudy – Kevin – Rudi – Lydia – Monique
Zijn ontslagnemend : Brandon Richard
Nieuwe kandidaten : Fabio Romano - Patricia

Agenda:
• Controle aanwezigheidslijst en volmachten
• Voorwoord voorzitter
• Verslag werkingsjaar 2019
• Verslag penningmeester
• Verslag kascommissie
• Goedkeuring bijdragen
• Goedkeuring begroting Kwijtschelding aan de bestuurders.
• Verkiezing bestuurders
• Aanstellen kascommissie
• Rondvraag
• Slotwoord voorzitter.

Wie mag er stemmen?
• Volgens de statuten, welke goedgekeurd zijn voor de nieuwe wetgeving op de vzw’s, hebben we (werkende)
leden en toegetreden leden.

Wie zijn (werkende) leden en mogen stemmen?
• Zij die stemgerechtigd en aanwezig waren op de jaarvergaderingen van 2018 of 2019, of op één van de
voorgenoemde vergaderingen volmacht gaven.
• Zij die aan het bestuur de vraag hebben gericht om werkend lid te worden.

Wie kan een verzoek indienen om(werkend) lid te worden van de VZW?
• Iedereen die voor Minerva aangesloten is bij de KBKB of Minerva lid is.
• De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
• Alle bijdragen heeft betaald.
Elke vraag tot toetreding als lid dient goedgekeurd te worden door de raad van bestuur.
(Zie statuten op onze website : artikel 5)
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Op de Twizzit agenda duid je je aanwezigheid aan op de
trainingen.
In Twizzit ga je naar de agenda, je klikt op de gewenste
training en je zet je aanwezig of afwezig.

Doe al je online
bestellingen via:
www.trooper.be/minerva
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