Verslag bestuursvergadering SVB op 21/2 te Thermen R

Aanwezig: Rik (Thermen R), Michel (Hezemeer), Erik (Fitopia), Etienne (Grimbergen en Boetfort) en JM (Dilbeek,
Mineraal, Londerzeel).
Verontschuldigd: Björn (Aquarein), Guy (Nirvana), Geert (Katara), Werner (Pure en Atlantis), Remi
(penningmeester )

1) Financiën
Alle lidgelden van 2017 zijn betaald!
2) Nieuwe SVB Website
Iedereen is positief over onze mooie nieuwe website.
We verzoeken alle leden tijdig info van je zaak op onze SVB website te plaatsen en/of aan te passen.
We verzoeken ook alle leden het nieuwe logo en link van SVB op je eigen website te plaatsen, alvast bedankt.
Werner, is het mogelijk om Erik de inloggegevens voor de SVB website te bezorgen?
3) Een klein puntje
Bestuursleden die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering worden gevraagd hun werkpunten door te
sturen naar onze voorzitter, zodat ook deze besproken kunnen worden.
4) Wellnesscheques
Vraagjes aan Werner
- Hoe moeten we de wellnesscheques incashen?
- Hoe kunnen we via kassa van Resengo de bon registreren?
- Kan je een verslag van de wellnesscheque doorsturen naar het bestuur?
Kris zal een actieplan opstellen ivm wellnesscheque.
Aan alle leden
Hebben jullie het aanmeldingsformulier wellnesscheque ingevuld en doorgestuurd?
5) Last Minute promo Valentijn wellnesscheque via Facebook
Er zijn met Valentijn 5 cheques verkocht, ongetwijfeld in de toekomst een beter resultaat.
6) Voorstel Lidgeld
Bespreking voorstel om het lidgeld op te trekken wordt verplaatst naar ledenvergadering op 28 maart.
7) Opgietmaand
Iedereen alvast een schitterende opgietmaand toegewenst!!
8) Uithangborden SVB
Er zullen stickers met ons nieuw logo gemaakt en verdeeld worden.
Deze kunnen over de oude uithangbordjes gekleefd worden, zodat al onze leden up to date zijn. Michel zal
hiervoor zorgen. Zo heeft elk lid weer een mooi nieuw kwaliteitslabel.
Er zal eveneens een bijlage verstuurd worden met het bestand van ons logo.
9) Volgende ledenvergadering 28 maart
Op woensdag 28 maart roepen we alle leden op om aanwezig te zijn op de ledenmeeting en jaarvergadering.

Jelle Drijver komt spreken over sociale media. Medewerkers die jullie sociale media verzorgen zijn meer dan
welkom. (Laat het even aan onze voorzitter weten.)
Rik (Thermen R) zal hiervoor €1000 sponseren (waarvoor dank), de verdere kosten worden door SVB gedragen.
Coca Cola ontvangt ons en zal een blik achter de schermen geven.
Wanneer en waar?
Om 10 uur
Dynamicalaan 18
2610 Wilrijk
10) Oproep aan elk bestuurslid om zorgvuldig jullie taken uit te voeren.
11) Verslag en opvolging meetings
Voorstel om in de toekomst een secretaresse van de voorzitter mee de meetings te laten volgen en op dat
moment verslagen te maken.
12) Bestuursverkiezing voor volgend jaar zal plaatsvinden op de Jaarvergadering.
Michel (Hezemeer)
Rik (Thermen R)
Jean-Michel/Jari (Mineraal, Londerzeel, Dilbeek)
Guy (Nirvana) Prive
Werner (Pure en Atlantis) Prive
Etienne (Grimbergen en Boetfort)
Geert (Katara)
Eric (Fitopia)
Björn (Aquarein) ?
Remi (Penningmeester)
Opmerkingen acties SVB worden ook besproken op ledenmeeting.
Bv. Opgietmaand
Sauna Drie Daagse
SAVE THE DATES
28/3 ledenvergadering 10u Coca Cola
21/4 bestuursvergadering om 10u Fitopia
23/5 bestuursvergadering om 10u waarschijnlijk bij Etienne
18/6 bestuursvergadering om 10u locatie nog te bepalen.

