Beste speelsters en ouders,

1. Openingswoord van Carlos
2. Woordje van Jacques in verband met de ongevallen verzekering.
3. Woordje van de trainers Luc, Philip, Stijn.
Hier een verslag van de vergadering van zondag 30 juni 2019.
1. Alle activiteiten die SW Ladies Harelbeke organiseert is voor iedereen.
Wij zijn verschillende ploegen maar een club.

2. Als we iets organiseren is het de bedoeling dat iedereen een handje toesteekt.
De winstpremie, het drankje na iedere training en op de wedstrijden is van deze activiteiten dat het
komt. Het is niet voor ons zakken te vullen
dat we dat allemaal doen. Maar het is om onze beloften naar jullie toe te kunnen houden.
Wie niet meehelpt wordt de winstpremie gehalveerd.
3. De eerste activiteit is onze jaarlijks koekenverkoop.
Deze kun je aan familie en kennissen verkopen.
Maar we gaan weer op toer met verschillende auto’s dit op
zaterdag 24 augustus en op zaterdag 31 augustus.
De verdere regeling daarvoor laten we jullie later nog weten.
4. Wie op donderdag voormiddag van 9 u tot 12 u vrij is vragen we om eens te komen helpen in de kantine
als het markt is. Het is mooi weer en dan staat de terras ook uit en is er veel volk.
Wie een handje kan bijdragen om te bestellen of af te wassen zouden we heel dankbaar zijn.
Jullie gaan gewoon naar de kantine en gaat naar Carlos hij zal dan wel zeggen wat je moet doen.

5. Levensloop Kortrijk gaat door in het weekend van 28/29 september 2019.

Dit is een evenement van kom op tegen kanker.
Anja en Kris hebben een team opgericht voor Claudine en heet dan ook “team Claudine”.
Het is de bedoeling dat we met ons team 24 uur in beweging blijven , wandelen of lopen.
Iedereen mag daaraan meedoen familie vrienden.
Het is 10 euro per persoon.
Jullie schrijven jullie in via levensloop Kortrijk onder het “team claudine” of brengt in een enveloppe het
geld mee met namen van de deelnemers.
We hebben weer geluk en worden dit jaar ook weer een frituur en frietjes gesponseerd van Lutosa, dat we
dit weekend gaan verkopen.
6. Dan de mosselsoupe waar iedereen zijn steentje kan bijdragen.
Dit start op donderdagavond 31 oktober, de vrijdagmiddag 1 november, de zaterdagavond 2 november en
de zondagmiddag 3 november
Dan de week erna zaterdagavond 9 november en zondagmiddag 10 november.
7. De nieuwjaarsreceptie is op 18 januari.
8. Eind barbecue op 9 mei.
9. Loopwedstrijd eind juni waarop we helpende handen nodig hebben
10. Nieuw reglement vanuit Brussel.
Bij het moeten wisselen van uitrusting omdat de tegenpartij met hetzelfde kleur speelt moeten we alles
wisselen
ook de broekjes.

We mogen ook nooit met dezelfde kleur kousen spelen van de tegenpartij.
Daarom geven we aan ieder speler een nieuwe uitrusting die telkens op trainging wordt gedragen en dat
je elke match meehebt.
Dus bij de matchen hebt u de zwarte uitrusting mee en de witte kousen en de blauwe.
Normaal spelen we met de blauwe uitrusting en de witte kousen zoals altijd maar als er moet gewisseld
worden moet je de zwarte uitrusting bijhebben.
Diegene die op de vergadering waren hebben al een nummer gekozen, diegene die er niet waren gelieve
te kijken in de lijst van jullie ploeg en zo vlug mogelijk je nummer
door te geven kijk wel dat er geen 2 dezelfde nummers in de ploeg zitten.
ER KAN EEN UITRUSTING BIJGEKOCHT WORDEN VOOR 16 EURO VOOR EEN BROEKJE EN 22 EURO VOOR
EEN TRUITJE dit is dan zonder nummer en kan gebruikt worden om te trainen.

11. De training wordt gedragen naar iedere wedstrijd.
Bij het niet dragen wordt er 1 euro van het trainingsgeld genomen.
Bij mooi weer mag een zwarte schort met de polo ook.
12. HET LIDGELD WORDT BETAALD VOOR 31 JULI 2019.
BE21 6528 4299 9703
BE56 7785 0398 6288
BE35 7380 0867 3337
Het lidgeld bedraagt 290 euro waarin 2 kaarten van de mosselsoupe inbegrepen zijn.
Indien je deze verkoopt of zelf benuttigd mag je het geld houden
13. Als er problemen zijn kom spreken met ons wij proberen een oplossing te zoeken.
Wij hebben respect voor jullie en wij willen respect naar ons toe ook van jullie.
14. De vraag van de speelsters kwam om met een persoon per ploeg aanwezig te zijn op de vergaderingen.
Daar gaan we mee akkoord dat de kapitein aanwezig is.
15. Aanwezig op de vergadering:
ploeg Luc: Solenn Delabie nr 7, Manal Fadil nr 15, lisa Marie Callemyn nr 13, Marie vandenberghe nr 11,
Yolin Tir nr 2, Khaila Veirra nr 10, Evelien vermeerch nr 5, Femke Haudenhuyse nr 8,
Margot Lebon nr 14, Hanne mylle nr ?, Aline Wille nr ?, Ann-Sophie Delecluyse nr 6, Dana decherf nr 23.
ploeg philip: Lotte Duchi nr 13, Pattijn Charlotte nr 11, Deconinck Liza nr 10, Ilona Naessens nr 17, Vanneste
Lisa nr 23, Joni Catteeuw nr 4, Abihi Safia nr 9, Hul Laura nr 6, Verbeke Kimberly nr 19,
Geeraert Gwen nr 5, Porteman Vanessa nr 24.

ploeg stijn: Hinderyks Arne nr 13, Himpe Annabel nr 2, Alexine Godar nr 3, Lore Duponselle nr 5, Lotte
Vlaeminck nr 16, Dewaegenaere aicha nr 6.

Verontschuldigden hun afwezigheid:
Yana Verbele , Cato Vandorpe , Nora Gallo, Melissa Debusscher, Luna Vandenbogaerde, Justine Bossuyt nr4,
Valerie Vanmellaerts nr 12, Lieslot Devos, Fanny Vanmeerbergen, Julie Cattebeke, Pauline Dejaeger,
Astrid Braeckeveld, Sabrina mestdag, Liesl Mommerency.

Afwezig zonder verwittigen:
Dequeker Emma, Dequeker Ellen, Grison Aube, D’Haene Luna,Jine Libeert,Hade Monserez, piccavet sain.

