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TEERFEEST OP ZA 1 APRIL

INSCHRIJVEN VOOR MA 27 MAART !!

NIEUWE LEDEN

NAAM .  .ADRES ^ GEB DAT TEL NR

NOLDUS ANN DEN ABT 137 2340 VLIMMEREN 11/05/80 312/24/10

CLAESSEN RUBEN TURFWEG 6 2310 RUKEVORSEL 26/01/30 314/47/60

VERMEIREN GEERT HELHOEKWEG 31 2310 RUKEVORSEL 03/08/90 314/56/21

AERTS STEFAN VICTORIESTRAAT 45 2300 TURNHOUT 15/01/75 014-43/92/46

WIST JE DAT ?

De vrije training voor de jeugdleden op zaterdagnamiddag werd stopgezet. Er was een te kleine opkomst
en omdat er kuisploegen op zaterdagnamiddag kwamen poetsen, geraakten die ook in de problemen.
Ons tomooi had de kleinste opkomst sinds de start. Met 63 inschrijvingen (waarvan slechts enkele van
andere clubs) werd het een echte Rijkevorselse aangelegenheid of als het ware een tweede
clubkampioenschap. Er werd tijdens de laatste bestuursvergadering nog getwijfeld of het nog de moeite
was om volgend jaar het paard weer voor de kar te spannen. Slechts één argument haalt ons over: het is
volgend jaar ons 25^® tomooi! We kunnen het maar niet over ons hart krijgen om te stoppen met 24
tomooien. We gaan er dus volgend jaar (waarschijnlijk voor de laatste keer) toch nog eens tegenaan en
hopen er een 'feestelijk" afscheid van te maken.
Bij de kuisploegen schijnt een probleem te rijzen. Naar wij vernamen zullen er volgend seizoen
verschillende mensen afhaken. Het probleem is hier niet zozeer het poetsen zelf, maar wel het feit dat de
ploegen slechts uit twee mensen bestaan. Als er dan iemand forfait geeft, dient de ander alleen te gaan
v/at zeker niet plezant is. Wordt er dan niet gepoetst, dan moet de volgende ploeg poetsen voor twee
weken. Grotere groepen maken geeft, bij het geringe aantal deelnemers, dan weer het probleem dat elke
ploeg om de 14 dagen moet poetsen, wat ook niet vol te houden is. Bijkomend zijn er de douches, waar
wel geld voor is, maar waar we ook met het probleem van poetsen zitten.
Een simpele rekensom leert ons dat er al vlug meer dan 50.000 Bfr per jaar nodig is om het lokaal te laten
te poetsen: een bedrag waar wij wel leukere dingen mee weten te doen.
Een oplossing voor dit probleem dringt zich op. Indien iemand een goede oplossing ziet, vertel het dan
aan de bestuursleden. Na de inschrijvingen voor volgend seizoen, waar iedereen zich kan opgeven om te
poetsen, zal er zeker een oplossing uit de bus moeten komen.

De bowling van de jeugd was een succes. Er waren 18 deelnemers die menig kegeltje omver gooiden.
Op 15 april organiseert het jeugdbestuur een krik-krak tomooi. Meer informatie volgt I
Op 1 mei volgt dan weer het clubkampioenschap. Hier wordt gespeeld in 1 groep (poules met voorgifl).
De jeugdleden die mee op sportkamp gaan hebben ondertussen de nodige informatie gekregen. Het
vervoer naar het sportkamp moeten ze onderling bespreken.
Op tweede Paasdag, als de eerste chocolade-eieren verteerd zijn, komen de volwassenen weer in de strijd
voor hun clubkampioenschap.



BOETES

Overzicht van de boetes die nog betaald moeten worden:

vorig seizoen

RijkA VTTL 200 uitslag niet tiidig binnen

RijkA VTTL 200 uitslag niet tijdig binnen
RiikB VTTL 200 uitslag niet tijdig binnen

Rijk B VTTL 200 uitslag niet tijdig binnen

RiikB VTTL 100foutief wedstrijdnummer

huidig seizoen

nieuwe boetes

AGENDA

(reeds verschenen in info)

VB KVKT 150 wedstrijdblad niet opgestuurd
VE KVKT 150 wedstrijdblad niet opgestuurd
VC KVKT 100 geen einduur
VC KVKT 100 verplaatste wedstrijd
VE KVKT 100 verplaatste wedstrijd

(eerste mededeling)

RijkA VTTL 600 verwittigd forfait
RijkA VTTL 300 verplaatsingskosten Sven
RijkA VTTL 200 wedstrijdblad te laat week 18 (FF)
JB KVKT 2002 X foutief lidnummer

JB KVKT 100geen beginuur
VB KVKT 100 foutief lidnummer

VF KVKT 2002 X foutief lidnummer
VD KVKT 100foutief lidnummer
VE KVKT 750forfait

zaterdag 01/04 Teerfeest (in ons lokaal)
zaterdag 15/04 ÏCrik-krak tomooi jeugd
maandag 17/04 Bestuursvergadering
maandag 24/04 Clubkampioenschap volwassenen
maandag 01/05 Clubkampioenschap jeugd

datum naam datum naam

don, 23 mrt 00 VAN LEUVEN ILSE don, 20 apr 00 JANSSENS LOUIS
vri, 24 mrt 00 VAN HOVE ERIC don, 27 apr 00 MATTHEEUSSEN PETER
zat, 25 mrt 00 LAURIJSSEN WILLY don, 04 mei 00 LAURIJSSEN WILLY
don, 30 mrt 00 DE VRIJ DANNY don, 11 mei 00 FILLIERS DIRK
din, 04 aprOO WAGEMANS RAOUL don, 18 mei 00 MICHIELSEN EDWIN
don, 06 apr 00 VERHOEVEN CHRIS don, 25 mei 00 ORIS JOAN
don, 13 apr 00 NUYTS JEF


