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Het woord van de voorzitter

Beste leden,

Het  n ieuwe se i zoen  s taa t  voor  de  deur  en  w i j  hebben  n ie t
stilgezeten!

Het verheugt mij om te zien hoe onze club gestadig groeit niet alleen
in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. We komen aan de start met een
extra ploeg. Het is een jonge zeer gemotiveerde en getalenteerde
ploeg waar we nog veel van gaan horen. Intussen heeft de cel sport
zijn huiswerk klaar, zijn de ploegen gevormd, met weinig of geen

discussies (bravo sportcel) en zijn we allen gemotiveerd aan het winterseizoen begonnen.
Ik ben werkelijk benieuwd hoeveel kampioenen we dit jaar in onze rangen gaan tellen!

Recreatief hebben we ook niet stilgezeten. Er waren de doublettentornooien elke vrijdag,
met jammer genoeg wat weinig eigen leden, maar er is vooral ook de groei van onze
woensdagnamiddag melee’s.

Financieel draait alles goed en mogen we ons een gezonde club noemen. We hebben
geïnvesteerd in onze kledij,  we  z i jn  e igenaar  geworden  van  een fantastische
muziekinstallatie en  we gaan nog investeren in  de  aanbouw van een materiaal
opslagplaats zodanig dat de hal volledig vrij is om te zitten.

Klein minpuntje aan onze club is het engagement van de leden! Het is zeer belastend voor
het bestuur om voor alles alleen op te draaien! Er werd een oproep gedaan voor ons
tornooi in juni om een handje mee te helpen, met een zeer matige respons. Een tweede
oproep om mee het lokaal eens grondig te kuisen werd helemaal niet gehoord. Slechts
twee enthousiastelingen boden zich aan. Dit is 1% van ons ledental en dit vind ik toch
behoorlijk ondermaats.
Deze c lub  kan maar  b l i jven groe ien  en gezond z i jn  met jullie medewerking!
"Opbouwende" kritiek mag en moet zeker, maar de hand in eigen boezem steken mag ook.

Gelieve alvast te noteren dat de nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op 06/01/2018 !!!!!
Hopelijk iedereen massaal aanwezig.

Ik hoop tevens van harte dat jul l ie plezier zul len beleven aan onze toekomstige
nieuwsbrieven en de tijd en moeite die daarin gestoken werden, zullen appreciëren!

Francis

Een nieuwsbrief?

Toen ik zo'n kleine 3 jaar geleden samen met mijn
vrouw lid werd van deze club, hoorde ik tijdens mijn
v e l e  k e n n i s m a k i n g s b a b b e l t j e s  d a t  e r  w e i n i g
communicat ie was of kwam "vanuit den bureau
daarboven" en "dat er nooit naar de mening van de
leden werd gevraagd"!

Ik begreep toen niet meteen wat men daarmee echt
bedoelde, maar vroeger zelf actief geweest zijnde in
bestuursorganen van 2 sportclubs (FC Renbaan en
Minivoetbalclub Savio Dilbeek), kon ik mij daarbij wel
wat voorstellen.

Ik heb die zinnetjes echter goed onthouden en reeds bij mijn eerste deelname als adviseur
aan de Raad van Bestuur, nu enkele maanden geleden, heb ik het idee van een regelmatige
nieuwsbrief op tafel gegooid.

Maar nieuwe dingen hebben, ook in een clubbestuur, tijd nodig om te bezinken!
We zijn er nu dus wel in geslaagd om een aantal artikels bij mekaar te krijgen en de
allereerste editie van "PCD Nieuwsjes" aan onze leden te mogen voorstellen.
Volgende keer beter. Beloofd!

Ik hoop dat de reacties positief zullen zijn en dat wij dit, samen met jullie, verder kunnen
uitbouwen tot een belangrijk communicatiemiddel in de club.

Reacties zullen uiteraard erg geappreciëerd worden! Dank op voorhand.

Julien

https://www.facebook.com/PC-Dilbeek-1451207411778057/
https://twitter.com/pcdilbeek
https://www.youtube.com/
http://www.pcdilbeek.com/nieuwsbrief.html


Voor alles een eerste keer

Toen Julien aan ieder van het bestuur vroeg om een
klein tekstje te schrijven voor de nieuwsbrief, dacht ik
waarschijnlijk net als iedereen, oei! Hoe moet ik daar
nu aan beginnen en vooral  wat moet daar nu in
godsnaam in staan?
Niets moet, alles mag. Een persoonlijke gedachte?
Een Verslag? Heb er een tijdje over gemijmerd...

Maar net zoals voor verschillende spelers van PC
Di lbeek de wintercompet i t ie  van ’17- ’18 hun
allereerste competitie is en zij met trillende benen

en bevende handen hun eerste “competitie bal” dit jaar gesmeten hebben, is er voor alles
een eerste keer en moet je soms gewoon durven zeggen "foert, we gaan ervoor".
 
Daarom voor mijn eerste nieuwjaarsbrief, euhm nieuwsbrief bedoel ik, wil ik zeggen: “goe
bezig PC Dilbeek”. Een kort maar krachtige bedanking voor de passie en de fairplay die
ieder van jullie naar boven brengen en daardoor van PC Dilbeek een prachtige club maken.
Bedankt daarvoor. En misschien kan, inderdaad Francis, de "inzet" wel een beetje beter!

Volgende keer schrijf ik echter iets over het sportieve gedeelte, beloofd!
Dus na deze lofzang voor iedereen toch ook een kleine schop onder ieders kont om het
beste op alle vlakken naar boven te laten komen en te durven zeggen ...

foert, we gaan ervoor!

Groetjes - Bert

Enkele technologische verbeteringen op PCD

"Technologie" moet er in de eerste plaats zijn
om het comfort van de mensen, in ons geval
dus leden en spelers, behoorlijk te verbeteren
en als het even kan, de verdere uitbouw van
de club te ondersteunen.

Sede r t  e nke l e  maanden  h ebben  w i j  d e
techno log ie  van onze c lub b i jgevo lg  een
serieuze boost gegeven!

Er werd, de voorzitter zei het reeds in zijn introductie, gekozen voor een nieuwe semi-
professionele geluidsinstalltie met 4 aparte zones, zodat wij nu van achter de bar
kunnen bepalen waar wij geluidsversterking nodig hebben. Enkel de luidsprekers voor
buiten moeten nog worden geplaatst, maar dat is een kwestie van enkele weken.
Dank ook aan Jan Tratsaert die ons op weg heeft gebracht naar de ultieme keuzes en
ook aan Den Tage die mij steeds heeft geholpen met de installatie van de
componenten. Deze geluidsinstallatie zal ons veel plezier bezorgen bij de feesten
binnen en de zomer-tornooien buiten.
De Lenovo tablets, die worden gebruikt op de banen voor de scores, zijn nu
permanent voorzien van stroom zodat ze niet meer boven in de vergaderzaal moeten
worden opgeladen. Handig!
De PHILIPS smart TV aan de muur naast de bar wordt sinds enkele dagen gebruikt
voor det publiceren van de weekresultaten van de verschillende competities evenals
van interessante mededelingen en komende events. Het is bijgevolg aangewezen om
de filmpjes af en toe eens te bekijken. De presentaties zullen steeds continu draaien
wanneer de club geopend zal zijn.

En zoals Francis al zei in het voorwoord, zullen wij ook op het vlak van technologie, verder
blijven werken aan de uitbouw van onze prachtige club. Hou het maar in de gaten.

Julien

Nieuws van de bar

De barinkomsten zijn de f inanciële motor voor een
gezonde clubwerking en de vele investeringen die we
reeds konden realiseren werden voornamelijk hierdoor
gefinancierd.

Een ploeg van 15 "cafébazen" verzorgt maandelijks de
uitbating van de bar en dit via een vooraf opgemaakte
beurtrol.

Tijdens de meest drukke periode van het jaar zijn er tot
40 bardiensten per maand hetgeen uiteraard het nodige
werk en organisatie met zich meebrengt.

Het aanbood aan dranken, versnaperingen en eten is
zeer ruim en wordt aan zeer democratische prijzen aangeboden aan onze leden en andere
bezoekers.

In naam van de barmensen vraag ik daarom hartelijk aan de leden om ook een handje toe
te steken door zelf het leeggoed af te ruimen en het, zoals het hoort, terug naar de bar tte
brengen.
 
Personen die interesse zouden hebben om zich ook te laten inschakelen in de beurtrol
kunnen steeds met mij contact opnemen of gewoon op de knop drukken . Dank op
voorhand.

Marc en zijn cafébazen

http://www.pcdilbeek.com/nieuwsbrief.html


Enkele emoties ...

Zes maanden geleden zijn we met de nieuwe uitrustingen
begonnen.
Francis en ik zijn eerst verschillende leveranciers gaan
bezoeken. Daarna werd een prototype goedgekeurd door
het bestuur. Wij hebben toen besloten om een cadeau te
geven aan alle leden zijnde een fleece t.w.v 20€.

Toch zijn er enkele negatieve reacties gekomen van
sommige spelers! Ik zal  niet in detai l  treden maar
bepaalde opmerkingen waren zielig en uiteindelijk zeer
frustrerend.

Over het ophalen van de uitrustingen! Zelfs na verschillende verwittigingen kwamen de
leden maar sporadisch of zelfs niet opdagen om de hemden en hun gratis fleece op te
halen! (idem trouwens voor de lidkaarten). Gezien de moeite … alles behalve een fijne
ervaring. Maar nu de kompetitie begonnen is, krijgen we wel positieve reacties van
sommige ploegen. Dus, dat is dan wel een opsteker en fijn om te horen.

Ik kan nog verder pennen. Meermaals zijn er akkefietjes die meestal leiden tot onnodige en
uitgebreide discussies. Daarom ben ik voorstander om meer en duidelijke richtlijnen. Het
woord beleid en visie is misschien iets te bombastisch, maar wat wil PC Dilbeek? Welke
structuren gaan we eerst bepalen en toepassen?

Ideeën en voorstellen over het sportieve??? Laat maar komen! Ze zijn welkom!
We komen hier zeer zeker nog op terug in de komende weken en maanden.

Dirk

Oproep voor kandidaat-
medewerkers "Feestcommité"

Omdat  w i j  i n  he t  bes tuur
d e n k e n  d a t  e r  w a t  m e e r
"schwung" mag komen in de
club, vinden wij dat er dus
o o k  w a t  m e e r  "feesten"
z o u d e n  m o g e n  w o r d e n
georganiseerd! We hebben er
immers de plaats en nu ook
de uitrusting voor.

Echter hebben wij met het bestuur beslist dat het
dit keer aan de leden moet zijn om deze "(feest)kar
te trekken"!

Wij zoeken daarom 5 à 6 gedreven en enthousiaste
c l u b l e d e n  o m  i n  h e t  n i e u w  o p  t e  r i c h t e n
FEESTCOMMITE te willen zetelen en natuurlijk ook
mee te werken.
Dit cluborgaan zal niet worden geleid door het
bestuur maar enkel worden gefaciliteerd, ware het
maar om de budgetten in het oog te helpenhouden
hé!
Ge ïn te res see rden  kunnen  z i ch  v i a  de  knop
hieronder aanmelden of bel mij gewoon even op
0495/36.76.99.
Onze dank op voorhand.

Julien

De mop van de maand

Een man komt  b i j  een  as ie l ,
omdat hij graag een hond wil. Hij
ziet een mooie Duitse herder en
vraagt aan de verzorger, waarom
de hond in het asiel zit.
De verzorger antwoordt: 'het is
een Duitse herder, maar heeft een
hekel aan de Duitse taal. Als u de
n a a m  v a n  i e t s  i n  h e t  D u i t s
uitspreekt scheurt hij het aan
flarden.' 'Let op' zegt de verzorger
'das bakje'. De hond rent op het
bakje af en scheurt het in kleine
stukken.
'Ach' zegt de man 'ik vind het een
mooie hond en als we daarmee
rekening houden, kan het een
goede hond zijn.'
Thuisgekomen laat de man trots
de hond zien aan zijn vrouw die
lui op de bank ligt. 'O'  zegt de
vrouw 'dat is toch wel een mooie
hond, wat lief van je.' De man, nu
nog trotser, vertelt dat de hond
niet tegen de Duitse taal kan en
doet het voor. 'Kijk' zegt de man
'das telefoon' en  de  hond  r en t
naar de telefoon bijt die helemaal
kapot. 'He' zegt de vrouw 'da's
klote....!!!
Het gaat nu weer redelijk goed
m e t  h e m !  H i j  m a g  o p n i e u w
bezoek ontvangen.
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