
Nuyts Jean 
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----- Original Message -----
From: Erik Pinoy
Sent: Monday, April 20, 2020 5:00 PM
Subject: BK 2020

Dag Allemaal,

Mijn rondvraag leverde het volgende op:     4 (+1)  ja    /  2 geen reactie /  1 gedeeltelijke afgelasting

We bereiken een meerderheid om alle bk’s naar 2021 te verplaatsen. Ik geef dit door.

W.VL.    :              ja tegen de verplaatsing naar 2021

O.VL.     :              *verplaatsen naar 2021 van de bk: andersvaliden en interclub
                              *voor de andere BK’s wachten om later te beslissen

ALV        :              ja tegen de verplaatsing naar 2021

KLV        :              Volgt de beslissing van de meerderheid

VLL        :              ja tegen de verplaatsing naar 2021

MLV       :              ja tegen de verplaatsing naar 2021

HVVB     :              geen reactie

VBL        :              ja tegen de verplaatsing naar 2021.

Opmerking Jurgen: mocht beslist worden om alle BK’s naar 2021 te plaatsen, gaan we BK U25 éénmalig 
verlengen naar U26 zoals WK.

Aanvullend: ik kreeg nog reacties van de andere leden ( alleen ter info)
                              *Danny :              volgt de meerderheid
                              *Pascal:               ja tegen de verplaatsing naar 2021
                              *Tom:                  ja tegen de verplaatsing naar 2021
                              * Kim:                  alleen gedeeltelijke verplaatsing

Gezien de berichten die ik ontving over de Waalse website en facebook adepten – zie hieronder:

Hello Erik,
Jean- Marie heeft geen f,acebook ik wel maar was daar niet van op de hoogte. Ik ben op zoek gegaan.
Op pêches.be staat het op de website. In feite de persoon die de website runt is de afgevaardigde van provincie 
Luxemburg en ontving  zoals alle afgevaardigden de verslagen enz.. en heeft de afgelastingen van de BK s op de 
website geplaatst, en natuurlijk zijn de facebook krakken daar direct mee bezig
Roland 

Groeten,

Erik 
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