
Bestuursvergadering van  3 januari 

 

Aanwezig: Bart, Benny, Christophe, Tom, Leen, Jennifer, Johan (verslaggever) 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 7 december 2019 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

• De afrekening van de clubavond is volledig betaald 

• Het bedrag van het jeugdsportfonds werd gestort door de VAL 

 

3. Doelstellingen 2020 (sportieve en extrasportieve) 

 

• Bart: het financieel gezond houden van de club 

• Leen: meer volk lokken naar de kantine 

• Johan: het verder digitaliseren van alle inschrijvingen en de communicatie via 

sociale media uitbreiden; inzetten op de verbetering van de eigen 

sportinfrastructuur (verspringbak, hoogspringstand en steeplebak) 

• Christophe: prestigeproject maken van de eigen wedstrijden met nadruk op het PK 

• Jennifer: terug meer jeugdatleten op wedstrijden krijgen 

• Tom: de banden met het lokale bestuur aanhalen; het zoeken van een nieuwe 

hoofdsponsor 

• Benny: het in orde houden van de bergings en kantine 

 

4. Verwachtingen 2020 

 

• Terug meer wedstrijddeelname van de jeugd (duidelijk verschil in sterrensysteem 

tussen diegenen die veel wedstrijden doen en weinig) 

• Een stijging in het aantal clubrecords en indoormedailles 

• Een daling van het budget (rekening houdend met mogelijke huur van de 

accommodatie) 

 

5. Zomerwedstrijden 2020 (programma)  

 

• Trainers krijgen carte blanche over de invulling 

• Jeugdtrainers zijn al bezig met de invulling van de WDK-manche 

• Marliese bespreekt met Johan de werpnummers voor de memorial Jos Muyshondt 

 



6. Sponsoring 

 

• Christophe maakt een afspraak met Argenta over verderzetting sponsoring 

• Andere sponsors worden opnieuw aangeschreven en er worden er nog bij gezocht 

 

7. Onderhoud, herstelling en verfraaiing kantine 

 

• Megaman-ledverlichting plaatsen in de kantine 

• Achterwand van de kantine renoveren  

• Reliëf wegwerken in de kantine (gyproc) en opnieuw verven 

• Plafond opnieuw witten 

• Dak nog eens bladvrij maken (Klusjesdag) 

 

8. STAVAZA SPBO-veldloop 

 

• Materialen van de gemeente zijn allemaal goedgekeurd 

• Rode Kruis werd gevraagd maar heeft nog niet geantwoord 

• Helperslijst moet nog aangevuld worden 

• Qua eten: soep 40l, 400 hamburgers, 192 hotdogs, 12l deeg voor pannenkoeken 

• Inkomkaarten zijn gemaakt (voordeeltarief voor Spartanen) 

 

9. SPBO-website 

 

• In het verleden was er meermaals sprake om de website aan te passen maar wat is 

de huidige stand 

• Lotte heeft voorstel gedaan zonder antwoord te krijgen 

• Huidige website voldoet nog mede dankzij de hulp van Liesl! 

 

10. Aankoop materialen 

 

• Warmteblazer zal aangekocht worden (bij De Kinder) 

• Sportdranken: de huidige Extran verkoopt slecht; er zal tijdelijk Aquarius en AA-

drink aangekocht worden om uit te proberen 

• WC-borstels: er zullen zwarte borstels aangekocht worden 

 

11. Receptie Argenta 

 

• Op vrijdag 17 januari gaan Benny en Tom naar de receptie van Argenta voor het 

afscheid van Eddie Debehets 

 

 



12. Containerpark 

 

• De afval die in Sparta ligt zal volgende week vervoerd worden door Christophe en 

Johan naar het containerpark 

 

13. Naambedrukking naturaprijzen 

 

• Volgend jaar zullen er 2 soorten prijzen gegeven worden; op de ‘dure’ prijs zal 

zeker een naamsbedrukking komen 

 

14. Bepalen data extra-sportieve activiteiten 

 

• Dank-u-welreceptie: 21 maart 

• Klusjesdag: 28 maart 

• Familiedag: 26 september (ov) 

 

15. Rondvraag 

 

• (Tom) het gerichter doorsturen van informatie over trainersopleidingen 

 

 

Volgende vergadering: vrijdag 31 januari om 20u00 

 

 


