OKRA BERTEM
VERSLAG BESTUURSVERGADERING 25 SEPTEMBER 2019.
Aanwezig : Bob, Fons, Gilbert, Jos , Jozef, Michel, Monique K., Monique VF, Nelly, Simone, Stefanie.
Verontschuldigd : Robert.
Verslag 28 augustus 2019.
Jef heeft een bedankmail gestuurd naar Frans.
Ziekenbezoek september. Al de zieken werden bezocht.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Evaluatie activiteiten maand september.
- Michel merkt op dat het afruimen na de AV slordig gebeurt.
Achteraan in de zaal zal een tafel geplaatst worden om de af te wassen zaken op te zetten. Het
bestek dient in een emmer verzameld te worden. Michel heeft drie emmers gekocht.
Jef geeft signaal voor begin afwas. In de toekomst zal het afruimen georganiseerd gebeuren.
Muziek de New Rockets werd gesmaakt.
- Kaarten/lijndans.
Op 18/9 waren er 28 kaarters en 31 lijndansers.
- Fietsen 12/9 : 2 personen.
- Wandelen 19/9 : 12 wandelaars met Frans als gids. Interessante uitleg, wat door de meesten
geapprecieerd werd, alhoewel een paar personen liever waren doorgestapt.
- 24/9 regio reis Namen : 26 deelnemers. Het bezoek aan de Citadel was goed. Terug om 19u.30.
- Petanque toernooi Gemeente 16/9 : goed georganiseerd. Vraag om tweemaal per jaar te spelen :
lente- en herfsttoernooi.
AV 2 oktober.
Voordracht door Walter Van Hoorick over samenstellen stamboom.
Vieruurtje : 2 koffiekoeken (rozijnenkoek en achtkoek) en eclair. Jef zal bestelling plaatsen.
Toekomstige activiteiten.
- AV November : bingo, hoger-lager, muzikale quiz.
- AV December : show.
Feestvergadering januari.
Menu.
Aperitief bij binnenkomen.
Voorgerecht : Oostends vispannetje.
Hoofdgerecht : varkenshaasje met kroketten en groentenkrans.
Nagerecht : dessertbord.
Okra startdag vrijdag 11 oktober.
Zullen deelnemen : Jef, Jos, Stefanie, Robert, Monique K, Alfons.
Okra Gewestvorming : Moorsel donderdag 21 november.

Show 4 december.
Spelers krijgen gratis kaart.
Helpers ontvangen 2 drankbonnetjes.
Kalender wandelen/fietsen 2020.
Wandelen 1e donderdag wandeling regio
3e donderdag wandelen Bertem, ook buiten Bertem, evt. met lijnbus te bereiken.
Fietsen
2e en 4e donderdag. Michel zal voorstel uitwerken tegen volgende vergadering.
Jaarkalender activiteiten 2020.
14/1 : Nieuwjaarsconcert regio Scherpenheuvel.
vrijdag 21/2 Bowling Schelle – informeren naar belangstelling op AV.
Show regio Aarschot : maandag 9 maart.
maart of april Museum Tervuren.
Mei : daguitstap.
September : uitstap regio.
Reis Okra 28/9 – 2/10 : Eiland Walcheren – informeren naar belangstelling
Website – blogs – verdere digitalisering.
Monique K. zal regelmatig een blog schrijven.
Varia.
- Uitstap Kaasboerin : dinsdag 15/10
47 personen ingeschreven.
- Jef zal tafel voor beamer meebrengen.
- 5 november dansnamiddag Aarschot. Is er interesse ?
- Ontwerp maken voor nieuwe verjaardagskaartjes. Reeds één in ons bezit.
- Inschrijven voor Nieuwjaarsconcert 14 januari 2020 op AV.
- Comfort Plan organiseert infosessie over slapen, gezondheid, algemeen welzijn…
Er worden vrijblijvend kwaliteitsproducten getoond. Er is een extraatje aan verbonden voor de
clubkas. Eventueel organiseren AV februari.

