
Bestuursvergadering van  1 mei 

 

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

                  (dit is een online vergadering wegens de Coronamaatregelen) 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 3 april 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Sponsoring 

 

• Éen van de potentiële nieuwe hoofdsponsors haakt af 

• Cécémel wordt gevraagd worden om nog 5 jaar door te gaan als shirtsponsor 

vooraan 

• De andere hoofdsponsor wordt aanvaard onder de voorwaarde die afgesproken 

zijn voor een vijfjarig contract 

 

4. Heropstart trainingen (na coronatijd) 

 

• De trainingen voor de jeugd kunnen voorlopig nog niet opgestart worden 

• Cad+ atleten kunnen in afspraak met hun trainer de training opstarten (voorlopig 

in kleine groepjes van 3 vanaf 4 mei) en mogelijk later in grotere groepen 

(eventueel vanaf 18 mei) 

• Johan informeert voor de aanschaf van ontsmettingsmiddelen bij de gemeente en 

bij Tom Van Ranst 

• Johan stuurt een mail naar alle leden over de maatregelen 

 

5. Lidgelden 2020-2021  

 

• Het herbekijken van de nieuwe lidgelden wordt besproken in een latere 

gezamenlijke vergadering met de trainers 

• Lidgelden zullen niet terugbetaald worden 

 

6. Zoektocht nieuwe trainers 

 

• Een filmpje voor de zoektocht naar nieuwe trainers mag gemaakt en verspreid 

worden 



• Het bestuur plant een gesprek met sommige trainers  

• De zoektocht voor een miniementrainer is prioritair 

 

7. Hoogspringbak 

 

• Aankoop hoogspringbak wordt uitgesteld tot voorjaar 2021  

• Het moet een aluminiumversie zijn met grote wielen 

 

8. STAVAZA Bielebale 

 

• SPBO heeft gevraagd om de reservering van dit jaar volledig over te zetten naar 

volgend jaar; Bielebale gaat dit navragen aan de Raad van Bestuur 

• SPBO is bereid een eventuele meerkost te betalen als tegemoetkoming 

• We gaan sowieso voor een deel gecompenseerd worden 

9. Verkoop Cécémel en AA-drink  

 

• Er zal Cécémel en AA-drink te koop aangeboden worden (reclame via mail en 

Facebook) aan de leden zo lang de voorraad strekt 

• Cécémel 6 X 33cl: 6 euro 

• Cécémel: 12 X 33cl: 10 euro 

• AA-drink 6 X 50cl (lemon of orange): 5 euro 

• AA-drink 12 X 50cl (lemon of orange): 9 euro 

• AA-drink 12 X 33cl (alle smaken behalve rood): 6 euro 

• AA-drink 24 X 33cl (alle smaken behalve rood): 10 euro 

 

10. Clubavond 2020 

 

• Het feestcomité mag de zoektocht naar een traiteur beginnen  

• Er wordt gevraagd ook annulatievoorwaarden te koppelen aan deze reservatie 

 

11. WDK (beslissing volgend seizoen) 

 

• SPBO stapt uit het WDK-circuit 

• Johan stuurt mail naar 3-4 andere clubs om eventueel zelf een criterium op te 

starten 

 

12. Corona-parcours uithangborden 

 

• Vraag om de trage wegen in onze omgeving te promoten om de recreatieve loper 

ook aan het bewegen te krijgen 

• Thomas Borry of Ria Van Landeghem kunnen eventueel ingezet worden om deze 

te promoten 

 



13. Varia 

 

• Aankoop tent: voorstel voor inklapbare tent (3m op 3m werd gedaan) maar is 

misschien te klein voor populaire crossen; kan bedrukt worden eventueel 

• MAKRO-steuntje: particulieren kunnen zich registreren onder ‘Sparta Bornem’ en 

zo de club een financieel voordeel opleveren 

• Herbekleding wanden SPBO-kantine: Jasper krijgt ook de toelating om een deel 

van de zijwand (drankenkot) onder handen te nemen 

• Familiedag: wordt met een jaar uitgesteld omdat er dit jaar toch geen interclubs 

zijn 

 

14. Rondvraag 

 

• (Benny) Nieuw geleverd materiaal terug op de plaats zetten 

• (Benny) Onkruid wieden in de nabije omgeving van de kantine en de piste 

(groendienst van de gemeente wordt hiervoor gevraagd) 

 

 

Volgende vergadering: vrijdag 5 juni om 20u00 

 

 


