Verslag: Ledenvergadering 14 januari 2017
Aanwezig :
Ronny, Eric, Marc M, Kris B, Hans, Wim, Jean Paul, Dirk, Ari en Yves
Besproken aandachtspunten:


Verkiezen nieuw bestuur :

Er is geen vraag naar nieuwe bestuursleden.



Overzicht financiën : Ronny geeft uitleg bij de stand van zaken. Op 2 januari is er 157
euro in kas. De meeste lidgelden moeten op dat moment nog binnenkomen.
Binnenkort wordt een subsidie van 500 euro uitgekeerd voor de organisatie van
de open vaardag. Ook de gemeentesubsidie voor de werking van de club is nog
komende. Met deze laatste subsidie wordt de container aangekocht.



Open Vaardag: we proberen om op luwe momenten meer boten in het water te
leggen. Wanneer er veel vaardrukte is kunnen een aantal boten in de haven blijven
liggen. Onze andere boten staan dan tentoongesteld.
We gaan 2 tenten huren en die komen zoals bij de vorige edities op de parking te
staan. 2 kleinere tenten komen respectievelijk op het terras aan het clubhuis, en aan
de vaarvijver zelf.
Cadeaux voor de tombola worden nu al opzij gehouden zodat we voldoende
voorraad hebben.



Vijver- en havenwerken : de momenten waarop er volk gevraagd wordt om de haven
weer in de vijver te leggen en zo meer, zullen nog doorgemaild worden naar de
leden. Het weer speelt daar een factor in .



We zullen , indien we gevraagd worden, ook weer aanwezig zijn als club tijdens
Euromodelbouw 2017 te Genk.



Op vraag van leden zullen er een aantal workshops georganiseerd worden.
Mogelijkheden zijn : weathering van modellen, electro en led's, solderen ,
lasercutting en zo meer. Yves polst bij Thomas More hogeschooldirectie of we het
Fablab te Mechelen kunnen gebruiken. Daar hebben we meer capaciteit en materiaal
ter beschikking.



Vraag van Dirk : is er interesse om , tijdens de opendeurdag van Mash , mee te
helpen op de bezoekersparkings ? Dirk informeert of we als club daar een sponsoring
voor krijgen en hoeveel die dan bedraagt. Indien daar interesse voor is bij de leden
dan zal Ronny die namen doorgeven aan Mash.

Evenementen:




Modelbouwbeurs te Goes op 18 en 19 februari. We spreken af om zaterdag
18/2 te gaan.
Intermodellbau Dortmund : een aantal leden wilen op vrijdag gaan. In
Duitsland is het dan nog geen Paasvakantie. En is het dus rustiger.
Werkschependag te Hoogvliet op 25 mei.

