
Bestuursvergadering van  31 januari 2020 

 

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

Verontschuldigd: Jennifer 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 3 januari 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart overloopt het kasverslag en de inkomsten van de cross 

 

3. Verslag trainersvergadering 

 

• Het bestuur zal een mail naar Erlinda sturen om haar groep te vragen om te komen 

helpen op SPBO-activiteiten en mee de vergaderingen bij te wonen 

• Er zal jaarlijks een gezamenlijke vergadering met bestuur en een deel van de 

trainers (een afgevaardigde per groep) komen na het winter- en zomerseizoen; de 

agendapunten worden tijdig opgevraagd 

• Vanaf volgend jaar zal er bestuurslid naar het PK veldlopen gaan 

 

4. Evaluatie cross 

 

• Financiële luik werd besproken in kasverslag en is positief 

• Zeer positieve feedback gekregen van de scheidsrechter en de juryleden over het 

algemeen verloop van de cross 

• Atleten en supporters waren bijzonder tevreden over het parcours 

• Zeer veel complimenten voor de vele vrijwilligers die alles in goede banen hebben 

geleid en gezorgd hebben voor een vlotte opbouw en afbraak 

• Jammer genoeg is er een serieuze daling in het aantal SPBO-atleten die 

deelnemen aan de eigen cross (38 minder tov 2019) 

• Datum cross 2021 zal samen met de trainers overlegd worden 

 

5. Investeringen 2020 

 

• Volledige renovatie van de achtergevel kantine (eventueel gespreid over 2 

boekjaren) 

• Nieuwe hoogspringbak 

 

 



6. (Hoofd)sponsoring 

 

• Argenta haakt af als hoofdsponsor (na het pensioen van Eddie Debehets) 

• Er zijn twee mogelijke potentiële hoofdsponsors; Bedoeling is een contract van 

minstens 5 jaar af te sluiten met volledige investering in nieuwe truitjes het eerste 

jaar en vanaf dan een jaarlijks vast bedrag 

 

7. Dag van de Bornemnaar 

 

• SPBO zal terug meewerken aan de dag van de Bornemnaar (30 augustus 2020) 

• Er zullen 2 medewerkers aan de gezamenlijke toog gezocht worden en er is de 

verkoop van pannenkoeken, wafels en hotdogs 

 

8. Pistegebruik 

 

•  Er is in sommige groepen onduidelijkheid over wie er wanneer op de piste mag  

(dit is een trainersaangelegenheid en het is de verantwoordelijkheid van de trainer 

om de atleten hiervan op de hoogte te brengen) 

 

9. PK outdoor (organisatie) 

 

• Christophe en Johan gaan naar de overlegvergadering met het PCA 

• Er worden medewerkers t-shirts voorzien 

• De tweede verspringbak wordt in orde gebracht, afstootplanken gemaakt en de 

hinkstapafstootzone wordt gecontroleerd 

• Nieuwe wedstrijdwerptuigen worden aangekocht 

• Vanaf vandaag worden er medewerkers gezocht 

 

10. Clubjuryleden 

 

• Er wordt extra promotie gemaakt om clubjuryleden te zoeken omdat dit mogelijk 

in de toekomst een verplichting wordt (met het doel om eventueel een 

opleiding te organiseren tijdens onze WDK-manche) 

 

11. Crosstent  

 

• Voorstel om een tent aan te schaffen met zijwanden bij Techtronic  

• Wordt besproken op de gezamenlijke vergadering 

 

12. Aankoop materialen 

 

• Aankoop nieuwe bolderkar  

• Alles wat op de lijst aan de deur staat wordt besteld 



• Inventaris materiaal ifv PK wordt gemaakt 

 

13. Rondvraag 

 

• Vergoeding trainers tijdens eigen cross wordt besproken tijdens gezamenlijk 

overleg 

• Jammer dat EHBO via Rode Kruis geregeld is en er dan enkele SPBO-ers worden 

afgeleverd 

• WDK-problematiek wordt besproken tijdens algemeen overleg maar bestuur is 

voorstander om nieuw criterium op te richten 

Volgende vergadering: vrijdag 6 maart om 20u00 

 

 

 


