
Bestuursvergadering van  5 juni 

 

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

Verontschuldigd: Tom 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 1 mei 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Resultaat 2019 en budget 2020 

 

• Voorstelling van de resultaten van kosten en opbrengsten in 2019 door Bart; de 

situatie oogt positief 

• De budgetten voor 2020 worden voorgesteld; er wordt rekening gehouden met 

minder inkomsten door de coronacrisis 

 

4. Sponsoring (inclusief hoofdsponsor) 

 

• Christophe heeft een sponsorovereenkomst gestuurd naar een potentiële 

hoofdsponsor (met de vraag om op de rug van de truitjes te komen) 

• Er wordt nagedacht over een nieuw ontwerp van shirts nu de sponsoring toch 

verandert; een interne wedstrijd zal uitgeschreven worden 

• De meeste sponsors hebben betaald; we wachten nog even om een herinnering te 

sturen naar de anderen tot de crisis wat gaan liggen is 

 

5. Impact beslissingen veiligheidsraad 3 juni  

 

• Kinderen tot 12 jaar hoeven de sociale afstand niet langer te respecteren dus we 

kunnen eventueel uitbreiden tot 19 atleten 

• Vanaf 1 juli zouden de trainingen stilaan genormaliseerd kunnen worden want er 

mogen vanaf dan bubbels van 50 gevormd worden 

 

6. Evaluatie heropstart (jeugd)trainingen + gebruik sanitair 

 

• De pupillen en miniemen zijn reeds opgestart en ook de benjamins komen in 

actie vanaf volgende week; alles is zeer vlot verlopen 



• Het bestuur geeft de jeugdtrainers de toelating om atleten eventueel een tweede 

training per week te laten volgen 

 

7. Beslissing organisatie zomerwedstrijden SPBO 

 

• We wachten nog even de adviezen van de VAL af maar zouden onze wedstrijd in 

augustus annuleren indien er geen kantine mag gebruikt worden 

• Ook het advies van de gemeente wordt afgewacht 

 

8. Zoektocht nieuwe trainers 

 

• Begin volgende week wordt een filmpje gelanceerd om nieuwe trainers te zoeken 

• We willen zeker peilen naar de interesse bij de eigen atleten 

• Indien er geen nieuwe kandidaten zijn wordt bekeken wat we kunnen doen 

(eventueel schuiven in trainingsuren) 

 

9. aanduiden aanwezigheden trainers 

 

• Trainers die pistetraining geven worden gevraagd voorlopig het blad met kruisjes in 

te vullen; de anderen sturen hun data naar Johan door 

• Johan bekijkt of het niet mogelijk is om online te registreren wie er training heeft 

gegeven (op voorwaarde dat alles tegen de laatste dag van de maand verzameld is) 

 

10. (her)opstart kantine 

 

• Bart heeft het draaiboek bij over de heropstart van de horeca 

• SPBO opent zijn kantine vanaf woensdag 18u onder strikte voorwaarden 

• Johan communiceert met de leden over de nieuwe maatregelen 

 

11. Opkuis piste 

 

• Het bestuur is bezig om de buitengoot volledig proper te maken 

• Tom wordt gevraagd om de groendienst nog eens te contacteren om te snoeien aan 

de alternatieve werpstand en de kogelstand 

• De spurters gaan woensdag de binnengoot proper maken 

 

12. Kantine (rattenprobleem) 

 

• Er worden maatregelen genomen om de ratten tegen te houden (ondermeer een gat 

dat toegespoten wordt met bouwvakkersschuim en het plaatsen van bakken 

met vergif) 

 



13. Extra 

 

• Dank-u-welreceptie: onder voorbehoud van de beslissingen van de overheid 

• Clubavond: het feestcomité krijgt de toestemming om de traiteur vast te leggen 

• Datum cross: het advies van de trainers wordt gevraagd over een potentiële 

datum; de kerstvakantie ligt moeilijk bij het bestuur 

• Bielebaele: de voorschotten mogen cash teruggegeven worden aan de deelnemers 

en iedereen tekent bij ontvangst 

 

14. Rondvraag 

 

• (Leen) Vraag om in de toekomst poef in de kantine te beperken 

- Er zal aan de leden gevraagd worden om voortaan binnen de week te 

betalen 

 

Volgende vergadering: vrijdag 3 juli om 20u00 

 

 


