AGL
Dorpsplein 1
8860 Lendelede

BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 21/01/2020 om
19.30 uur
AANWEZIG:

Carine Dewaele, Rita Lammertyn, Francis Bonte, Nico Parmentier, Kurt Vansteenkiste
en Els Moerkerke, bestuurders
Annelies Borry, secretaris

VERONTSCHULDIGD: Bernard Fonteyne, gedelegeerd bestuurder
BESLUITENLIJST
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 02/12/2019
De notulen van de voorgaande vergadering worden besproken en goedgekeurd.
2. Financieel verslag
De leden van de RVB ontvangen een bundel met de resultaatrekening op datum van vandaag en een
overzicht van de belangrijkste in- en uitgaven.
Het financieel verslag wordt overlopen en de opmerkingen besproken.
3. Terugkoppeling op aanvraag B&W – Nieuwjaarsetentje en frituur (03.01.2020)
De aanvraag werd digitaal goedgekeurd.
Hieraan gekoppeld puntje briefwisseling B&W en cafetaria Steuren Ambacht
De RVB beslist om de voorzitter van B&W, met eventueel nog een delegatie van het bestuur, uit te
nodigen op de volgende vergadering, zodat we goed kunnen overleggen over het verdere verhuur
van de VIP ruimte.
De andere punten aangehaald ivm de cafetaria worden schriftelijk beantwoord aan de betrokkene.
4. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag 2019
Gelet op het voorgelegde jaarverslag 2019 en de gegeven toelichting besluit de RVB kennis te nemen
van het verslag en het goed te keuren. Een afschrift van deze beslissing zal, samen met het verslag
zelf, verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen.
5. Kennisname van het schrijven van Janssen-Fritsen ivm vernieuwde servicesysteem
De verschillende voorstellen worden overlopen. De RVB beslist om, na ontvangen van de
gedetailleerde offerte, in te tekenen in het ‘medium’ pakket, wat de keuring omvat van de toestellen
en materialen in DOC en de beide sporthallen.

6. Diverse vragen visclub
De verschillende vragen worden overlopen.
7. Varia
De verschillende variapunten worden overlopen. Daarna worden de data voor de volgende
vergaderingen afgesproken:




Maandag 23 maart, 19.00 uur
Maandag 4 mei, 19.30 uur
Dinsdag 30 juni, 19.30 uur

De vergadering wordt beëindigd om 21.00 uur

De secretaris,
Annelies Borry
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De voorzitter,
Carine Dewaele
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