
Bestuursvergadering van  7 augustus 

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

Verontschuldigd: Jennifer, Tom 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 3 juli 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Lidgelden 2020-2021 + opstart nieuw seizoen 

 

• De start van de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen valt op 1 oktober 

• Bepaling van de lidgelden wordt uitgesteld tot de vergadering van september en 

input wordt gevraagd bij de trainers en andere clubs 

 

4. Zoektocht nieuwe trainers  

 

• Er lopen gesprekken met enkele potentiële trainers  

• Sportmonitoren van Puurs en Bornem kregen allemaal een mail 

• We blijven open staan voor nieuwe kandidaten 

 

5. Bepaling voorwaarden vervoerskosten 

 

• Vervoerskosten kunnen ingebracht worden bij officiële kampioenschappen via de 

onkostennota 

• Er mag een kruisje gezet worden bij een ‘gewone’ wedstrijd tenzij de trainer zelf 

deelneemt 

• Er wordt een uitzondering gemaakt op dat laatste als er ruim verschil is tussen de 

begeleiding en eigen deelname  (bv jeugdtrainer die zelf cross loopt of 

disciplinetrainer die pas in namiddag in actie komt terwijl de atleten in de 

voormiddag) 

 

 

 

6. Versterking bestuur 

 

• Het bestuur wil enkele adviserende leden vanuit de sportieve cel betrekken bij de 

clubwerking en nodigt hen uit voor de vergaderingen 

 



7. Corona ft trainingen/wedstrijden 

 

• De avondmeeting werd geannuleerd maar SPBO heeft 2 micromeetings 

aangevraagd 

• Volgens de huidige coronarichtlijnen kunnen onze trainingen gewoon 

plaatsvinden 

 

8. Onderhoud piste 

 

• De gemeente heeft het onderhoud gedaan in de buiten- en binnenpiste  

• Enkel de kogelstand is nog een probleem  

 

9. Opruimen bergplaats 

 

• Een bezoek aan het containerpark is gewenst  

• Ook de berging zal nog eens volledig uitgekuist worden 

• Vortexen worden aangekocht 

 

10. Ontwerp truitjes 

 

• Cécémel wordt nog eens gevraagd als shirtsponsor of anders wordt er een tweede 

sponsor gezocht voor de truitjes (uit de huidige sponsors) 

 

11. Tent cross 

 

•  Een tent wordt besteld met het logo van SPBO op het dak 

 

12. (her)kenbaarheid bestuur 

 

•  Er wordt een sociale media-campagne opgestart om Spartanen in de kijker te 

plaatsen (bestuur, trainers, juryleden,…) 

 

Volgende vergadering: vrijdag 4 september om 20u00 

 

 


