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Verslag vergadering 17 februari 2012
Aanwezig:
Yves Bossuyt, Nico Callens (verslag), Christiaan Chiers, Stephen D’hulst, Lieven Hostyn, Geert Kerkhove,
Francis Lechantre, Kurt Maeckelbergh, Erik Pauwels, Jimmy Roelstraete, Didier Verhamme, Christophe
Verrue, Anthony Wouters.
Verslag vorige vergadering:
Geen opmerkingen
Evaluatie nieuwjaarsreceptie:
De nieuwjaarsreceptie kan met circa 70 à 75 aanwezigen een succes worden genoemd. Vaststelling was wel
dat er veel te veel broodjes besteld werden: uiteindelijk bleken nog 2 volledige manden over (werden
geschonken aan Martin Dewyn. Waar nu 300 broodjes werden besteld, moeten er dat volgend jaar, zelfs bij
een toename van het aantal aanwezigen, slechts 200 te zijn.
Even was er discussie of roken op een privé-feest nu al dan niet is toegelaten (wordt nog uitgezocht).
Met het oogmerk om nog meer (jongere) treinbestuurders te overhalen om aanwezig te zijn op de
nieuwjaarsreceptie van volgend jaar, is misschien nog meer mond-aan-mond-reclame wenselijk.
Komende pensioneringen en laatste ritten:
Pensioneringsagenda:
 02/03/2012: Romain Lalleman
 06/04/2012: Etienne Deschrijver en Dirk De Tandt
 04/05/2012: Yves Bossuyt en (onder voorbehoud) Frank Catteeuw
 xx/06/2012: Thierry Bonte
 05/10/2012: Johan Bogaert en (onder voorbehoud) Luc Callens
In juni stelt zich een agendaprobleem: 1e vrijdag van de maand geeft beletsel en woensdag 13/06 = fietstocht,
misschien te veel activiteiten kort na elkaar. (Een afwijking is ook te verantwoorden wegens de twee
maanden zomerstop).
José Dermaux vraagt of het mogelijk is om naast hem nog andere fotografen te contacteren, zodat hij niet op
alle pensioneringen aanwezig zou moeten zijn. Daarenboven zijn er op vrijdag 06/04 twee afscheidsritten,
een naar en van Oostende en een naar en van Moeskroen.
Het voorstel wordt geopperd om de regeling/afspraken (“reglementering”) i.v.m. de pensioneringen op de
website te zetten. Johan De Meulder heeft daarover een tekst, die op de website kan worden overgenomen,
op papier staan. Er wordt gevraagd om deze tekst aan Nico Callens te bezorgen.

Frank Vanden Broucke en Frank De Craemer wensen geen gebruik te maken van VTK om een afscheidsfeest
te geven.
Automaten:
Er wordt nagegaan of er bij bepaalde gelegenheden gratis koffie uit de koffieautomaat kan worden verstrekt.
Werken met (gratis) jetons die ter beschikking worden gesteld, is niet haalbaar wegens te duur om de
automaat aan te passen.
Sponsoring
Wegens afwezigheid van Johan De Meulder wordt het punt “Sponsoring” verschoven naar een volgende
vergadering.
Fietstocht
Een eerste verkenningstocht vindt plaats op 15 februari. Aansluitend hierop moet het parcours nog enigszins
bijgestuurd worden.
Een aantal aanwezigen hebben bedenkingen bij gebruik van het jaagpad langs de Leie en bij de doortocht
door Kortrijk langs de Leie. Is het wel verstandig om met een zo’n grote groep aan een vrij hoge snelheid op
een dergelijk relatief smal pad met recreatief tegenverkeer (fietsers en voetgangers) te fietsen?1
Deelnemers van andere depots zijn toegelaten maar een contingent zal worden ingesteld (maximaal 60
deelnemers waarbij 40 plaatsen met zekerheid voorbehouden voor deelnemers van het depot van Kortrijk.
Bij de promotie dient meegedeeld te worden dat een minimumsnelheid van minimum 25 km zal worden
aangehouden.
De deelnameprijs wordt vastgelegd op € 5,- voor leden VTK en € 7,- voor niet-leden2. Versnaperingen en
broodjes worden voorzien.
Er wordt wel afgesproken om nog geen nadere details op de website te publiceren. Nico Callens dient wel
tijdig een seintje te krijgen over het tijdstip dat de informatie mag worden geplaatst.
Zaalvoetbaltornooi geörganiseerd door PERPO (Vriendenking Poperinge)
De Poperingse vriendenkring Perpo organiseert op zaterdag 9 juni een zaalvoetbaltornooi waar ook een
VTK-ploeg aan deelneemt. Op het moment van de vergadering zijn reeds 4 ploegen ingeschreven. Stephen
D’hulst heeft ook een ploegje klaar dat de VTK-kleuren kan vertegenwoordigen. Hij coördineert ook het
verdere verloop van deze activiteit.
Het inschrijvingsgeld (€ 10,- per ploeg) wordt door VTK betaald. VTK hoopt met haar deelname aan dit
initiatief van PERPO meer jongeren te bereiken. Er wordt dan ook gehoopt op een talrijke aanwezigheid van
Kortrijkse treinbestuurders om onze voetbalploeg te komen aanmoedigen en, na het tornooi, deel te nemen
aan de barbecue (€ 15,- per persoon). Inschrijvingen via VTK (inschrijving via website wordt mogelijk
gemaakt, formele inschrijving pas na ontvangst van overschrijving; uiterste inschrijvingsdatum: 30/04/2012).
Achteraf zou het nog mogelijk zijn om in Poperinge nog de laatste trein naar Kortrijk te halen (21.30 uur).
Imagobuilding
Erik Pauwels bestelt voor de bestuursleden truitjes (polo’s) met opschrift van VTK. Verwacht wordt dat de
bestuursleden deze polo’s dragen op de VTK-activiteiten of activiteiten waar ze VTK vertegenwoordigen
(waaronder tijdens het zaalvoetbaltornooi van PERPO). Bedoeling is dat de VTK-bestuurders als dusdanig
beter zichtbaar worden voor de leden en alzo gemakkelijker aanspreekbaar zijn.
Nico
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Johan Hoirelbeke meldt als organisator dat met deze opmerking rekening wordt gehouden en dat het traject van de fietstocht zal
worden aangepast.
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Achteraf werden deze bedragen gewijzigd. De nieuwe vastgelegde prijzen zijn € 4,- voor leden en € 5,- voor niet –leden.

