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Secretariaat:
-

Er was een vraag rond de postbussen van PVA in de Boomgaardstraat. De secretaris heeft haar sleutel
geprobeerd en deze paste op de bus van HBL. De penningmeester gaat de volgende keer zijn sleutel ook nog
proberen.

Financiën:
-

Openstaande rekeningen worden overlopen. De penningmeester gaat de nodige stappen ondernemen om de
verschuldigde bedragen te innen.
De penningmeester zet alle kosten en inkomsten nog eens op een rij.
Het budget voor de HBL voor 2016 is op datum van vandaag, 7/9/2015 verzonden aan de penningmeester van
de Liga.
Volgens inkomende info zouden de budgetten voor de Provinciale werking in 2016, vervallen. Het gaat hier om
een begrotingsvoorstel. Het bestuur gaat dus afwachten tot er definitief een beslissing over genomen is.

Int. Beleid:
-

Er zijn al aanvragen binnen voor wedstrijden voor 2016.
Vraag van de dir.intern beleid om de site betalend te maken. Dit geeft meer mogelijkheden en geen reclame. De
penningmeester zal dit verder regelen aangezien de site geregistreerd is op zijn naam.

Sport:
-

Gevraagd wordt om de uitnodigingen voor de selectiewedstrijden en de M&V wedstrijden klaar te maken. Ook
de lijst van de records voor op de site. De voorzitter zal de dir. Sport vragen om deze punten in orde te maken.

Varia:
-

Vraag van dir ib om de vergaderdata te bekijken. Er wordt bekeken om de belangrijkste momenten te bepalen.
Om zo de vergaderingen beter af te stemmen naar de noden van het moment.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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