
Bestuursvergadering van  3 juli 

(het betreft een gezamenlijke bestuurs/trainersvergadering 

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

                  Sara, Nick, Ann, Sigrid, Bart V, Hilde, Marliese, Liesl, Danny  

                

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 5 juni 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Zoektocht (nieuwe) trainers 

 

• Er is nood aan enkele jeugdtrainers (vooral bij de miniemen is de vraag zeer acuut)  

• Er werden al specifieke acties ondernomen (filmpje gepubliceerd, alle SPBO-leden 

kregen een vacature via mail, oproep via Facebook, bepaalde mensen specifiek 

gecontacteerd,… 

• Enkele voorstellen worden gelanceerd (inclusief het aanpassen van de 

trainingsuren/dagen en herindeling van de leeftijdscategorieën) 

• Er wordt gevraagd goed te blijven uitkijken naar potentieel geïnteresseerde trainers 

 

3. Jeugdcoördinator (takenpakket) en werking/taken andere trainers 

 

• Aan Britt wordt gevraagd wat haar volledige takenpakket was als 

jeugdcoördinator 

• Momenteel zijn er werkgroepen voor de verschillende organisaties en deze blijven 

zeker behouden 

• Bestuur wil taken overnemen (bv het versturen van het maandelijks briefje 

weliswaar gevuld met info van de jeugdtrainers) 

 

4. Tent cross 

 

• Er zal een inklapbare tent aangekocht worden met zijwanden 

• Op het dak komt ‘SPBO’ samen met het logo 

• Ouders die de tent willen vervoeren krijgen een afgevaardigdekaart mee én 

drankbonnetjes om achteraf in de kantine te komen drinken 

• De jeugd (trainers of ouders) neemt de tent; aan de afstandslopers wordt gevraagd 

een week voor de wedstrijd een verantwoordelijke aan te duiden om de tent terug 

mee te nemen; indien er geen verantwoordelijke is wordt ze terug meegenomen na 

de miniemenwedstrijd 

 



5. Toekomst WDK (+inperken drukke wedstrijdkalender)  

 

• Enkele clubs zijn geïnteresseerd om eventueel in een criterium te stappen (WIBO, 

PEGA, LOND); Johan contacteert RAM 

• Er moet een betere verdeling gemaakt worden tussen trainers die naar de indoor of 

de cross gaan; er zal gekeken worden om meer wedstrijden in Gent te selecteren 

ipv de indoorwedstrijden te Hoboken 

• Er zal een beperkte wedstrijdbegeleiding voorzien zijn (crossen met 1 ster niet 

meer); voor zomerwedstrijden wordt er gestreefd om altijd iemand aanwezig te 

hebben 

 

6. Appreciatie richting trainers/bestuursleden 

 

• Om te vermijden dat bestuur en trainers naast elkaar leven zullen er 2-3 

gemeenschappelijke vergaderingen per jaar georganiseerd worden 

• Vaak worden dingen gewoon als vanzelfsprekend beschouwd en daar moeten we  

       over waken;  

 

7. Afspraken verplaatsingsvergoedingen trainers 

 

• Wordt meegenomen naar de bestuursvergadering van augustus 

 

8. Meer atleten op wedstrijden krijgen 

 

• Er zal aangekondigd worden dat jeugdatleten die onvoldoende wedstrijden doen 

het jaar erna meer lidgeld aangerekend zal worden (bv 250 euro) 

• De juiste uitwerking van dit reglement zal besproken worden in trainers- én 

bestuursvergadering 

 

9. Relatie bestuur naar ouders/atleten (visibiliteit)  

 

• Vele ouders/atleten kennen de bestuursleden te weinig (mede doordat er geen 

bestuursverantwoordelijke is die naar crossen gaat) 

• Het bestuur wordt gevraagd ook via sociale media de jeugdatleten aan te moedigen 

• Eventueel zal er via videocall een sessie gegeven worden voor geïnteresseerde 

ouders 

 

10. Aanwezigheid trainers op vergaderingen 

 

•  Sommige trainers gaan aangesproken worden door de voorzitter om hun groep te 

motiveren om mee te werken aan SPBO-activiteiten 



• De trainers geven aan dat er nu al rekening gehouden wordt om bepaalde punten 

in het begin (of net het einde) van een vergadering te zetten zodat alles 

efficiënt kan verlopen 

 

11. Toekomst clubrecords 

 

• De huidige clubrecordborden zullen verdwijnen 

• Een vitrinekast wordt geplaatst met A4-formulieren  

 

12. Communicatie jeugd 

 

• De laatste weken werden onze atleten en ouders goed geïnformeerd via het 

algemene SPBO-e-mailadres 

• Deze communicatie per leeftijdscategorie kan via de verantwoordelijke trainer 

blijven gebeuren 

• Informatie die voor iedere categorie belangrijk is zal door het bestuur gebeuren  

 

 

13. Puntensysteem: standpunt wedstrijden federale kalender 

 

• Elke gewone wedstrijd op de VAL en KBAB-kalender telt mee voor 1 punt 

• Enkel kampioenschappen georganiseerd door de KBAB (en bij uitbreiding de 

VAL) komen in aanmerking voor Bennybons en kampioenschapspunten  

 

14. Geformuleerde doelstellingen 2020 (vergelijk met 2016) 

 

•  Vele doelstellingen van dit jaar zijn dezelfde als die van 4 jaar geleden 

• Terugkomende punten zullen uitgewerkt worden 

 

15. Duidelijke bepalingen afgelasting trainingen bij extreme (weers)omstandigheden 

 

•  Als er (op voorhand) extreme omstandigheden aangekondigd worden waardoor 

trainen onverantwoord is zal het bestuur een mail sturen om te melden dat er 

geen training is; de voorwaarden kunnen anders zijn voor jeugd en cad+ 

 

16. Trainers betrekken in data overleg 

 

•  Trainers zullen betrokken worden in het bepalen van belangrijke data 

• Bij elke bestuursvergadering mag er een (jeugd)trainer aanwezig zijn om in het 

begin van de vergadering de puntjes mee op te volgen die handelen over 

sportief beleid  

 



17. Initiatieven om volk naar de kantine te lokken 

 

• Er wordt een drankbonnetje gegeven aan alle ouders die aanwezig zijn op de 

eerste cross 

• Avond waar SPBO-kledij geshowd wordt  

• Quiz organiseren 

• Thema-avonden (winterbar, zomerbar,..) 

• Activiteiten uit het verleden eens opsommen 

 

18. Verfraaiing kantine 

 

•  De trainers mogen foto’s hangen in de kantine 

• De klassieke clubrecordborden verdwijnen 

• Er wordt gevraagd om de muren en het houtwerk te schilderen 

 

19. Meetings zomer 2020 

 

•  Op dit moment is er nog heel wat onduidelijkheid over welke wedstrijden er 

georganiseerd zullen worden 

• Johan mailt ouders om dit te melden 

 

20. Rondvraag 

 

• Een sleutel van de voordeur bezorgen aan sommige (jeugd)trainers 

• (Hilde) Infoavond op 23 september  

• (Liesl) Ze informeert over de voorwaarden om een trainerscursus te mogen 

organiseren; SPBO zou kandidaat zijn 

• (Liesl) SPBO zal tijdens de eigen meeting als testcase dienen voor een nieuw 

wedstrijdconcept voor de benjamins en de kangoeroes 

• (Nick) Afscheidnemende trainers verdienen een gepast afscheid 

• Op het einde van de zomer zullen alle afscheidnemende gevierd worden 

 

Volgende vergadering: vrijdag 7 augustus om 20u00 

 

 


