
  

 

Rapport vun der CCSort 1/2022 

Presenzen 

Present Net present 

Nicole, Manou, Patrick, Joske, Marcel, Anny, Pit , Joe, 

Miguel, Mich an Pier 

 

 

 

Punkt 1 : Usproch vun der Presidentin 

 

D’Nicole begréisst all d’Memberen vun der Kommissioun an eis Inviteeën  

 

Punkt 2 :Invitéeë-Plages horaires Sportshal 

 

Personal Coach: Tania Thiel 

 

D’Tania presentéiert sech an säin Sport.  

Vu datt dës „Sportart“ relativ breet gefächert ass, hunn mir mam Tania ausgemaach, datt hat eis ee kléngen 

Entworf ( 

Draft) zesummenstellt, wat alles méiglech ass.(Yoga, Pilates, Body-Mind asw.) 

 



  

 

Tania kann Coursen bis zu 20 Persounen assuréieren. Dës Coursen ginn vun „cours de base“ bis „cours  

avancé“. 

Wann mir bis den Entworf(Draft) vum Tania hunn, dann kucken mir mat him wat mir ubidden.  

Zousätzlech hunn mir mam Tania festgehaal, datt hatt ee Schnuppercours ubidd. 

Wat säin Honoraire ugeet freet hat 65 Euro/Stonn. 

Fir 2 Stonnen wieren et 120 Euro. 

 

Badminton: Mawet Frédéric 

 

Fir unzefänken seet de Frédéric, datt Badminton ee Sport fir jonk an al ass. (Kanner ab 6 Joer) 

Den Trainer misst ee minimum vun zwou Stonnen kommen. 

1 Trainer fir samschdes gëtt vum Frédéric konfirméiert. 

D’Fro ass opkomm fir eventuell 2-3 Traineren z’organiséieren. Dat muss hien awer nach mat sengen Leit  

ofklären an seet dem Nicole Bescheed. Mir mussen demno och ofwaarden, wéi d’Réckmeldung/Resonanz  

vun den Leit ass!  

Een Trainer kann bis zu 12 erwuessen Persounen encadréieren(Gläichzäiteg)  

Bei Kanner wieren et just 8 pro Trainer. Dëst just als Info! 

Pro Trainer ginn 60 Euro/Stonn gefrot.  

Den Frédéric an seng Traineren proposéieren och ee Schnupperdag. 

Wann d’Matérial vun eis gebraucht géif ginn, dann hu sie d‘Méiglechkeet dëst och matzebréngen(gratis). 

 

 

 



  

 

Krav Maga 

D’Persoun, déi den Krav Maga sollt presentéieren war net an d’Versammlung komm.  

Hien probéiert fir den 22. Januar 2022 présent ze sinn. 

Punkt 3)Verschiddenes 

 

Mir hun an der Kommissioun festgehal, datt een sech fir déi verschidden Aktivitéiten am Virfeld umellen  

muss, dëst aus organisatoresche Grënn. 

De Marcel proposéiert eis een Tableau mat enger Héichrechnung, betreffend de Käschtepunkt(CCSport,  

respektif d’Gemeng) 

An Hand vun dëser Héichrechnung mussen mir ofstëmmen, wat mir mussen/sollen fir d’Participatioun un  

dësen Course froen. 

An der Spéngel hänkt dësen Tableau  

Déi nächst Versammlung ass den 22/01/2022 em 1015 Auer (Visite des lieux, Hall sportiv Brouch) 

 

mat sportlechen Gréiss 

Joe Heinz  

Sekretär vun der CCSport  


