
Bestuursvergadering van  4 september 

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

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 7 augustus 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Opstart nieuw seizoen en lidgelden 

 

• We behouden dit jaar onze ‘gewone’ lidgelden (120 euro voor jeugd- en 

wedstrijdatleten; 75 euro voor joggers) 

• Voor een eerste aansluiting wordt er 30 euro administratieve kost aangerekend 

• Bij de jeugdleden wordt er melding gemaakt dat lidgelden drastisch zullen stijgen 

(seizoen 2021-2022) bij onvoldoende wedstrijddeelname (uiteraard afhankelijk 

van de coronasituatie) 

• Johan start vanaf volgende week de communicatie op 

 

4. Wedstrijdtruitjes (+sponsoring) 

 

• Cécémel blijft gedurende 5 jaar sponsor en zal dus shirtsponsor blijven 

• Adrem (keukens) zal als hoofdshirtsponsor achteraan de truitjes terecht komen 

• Bart vraagt de officiële logo’s op van de shirtsponsors en bestelt nieuwe truitjes 

voor alle leden 

 

5. Stand van zaken meetings (WDK + micromeetings)  

 

• Op 19 september is er de jeugdmeeting binnen het WDK-circuit (pupillen en 

miniemen) gecombineerd met de testmeeting voor benjamins en kangoeroes 

• De pupillen en miniemen zijn volzet en ook bij benjamins is het maximum stilaan 

bereikt; er worden nog kangoeroes gezocht 

• Er wordt soep geschonken en Wim Van houcke wordt gevraagd om ijsjes te 

komen verkopen 

• Een helperslijst wordt opgesteld door Johan en een circulatieplan wordt opgesteld 

• De inschrijvingen voor de micromeeting 1 zijn lopende; de disciplinetrainers 

bepalen wie ze verder zullen uitnodigen 

 

 



6. Zoektocht nieuwe trainers 

 

• Ellen De Bouw wil zich engageren als miniementrainster 

• Er zijn gesprekken met een mogelijke benjamintrainer 

 

7. Clubavond + puntensysteem 

 

• Op dit moment lijkt een ‘klassieke’ clubavond niet mogelijk 

• We wachten de officiële richtlijnen van de overheid af voor we alles annuleren 

• De uitreiking van trofeeën en dergelijke blijft zeker behouden (desnoods met een 

receptie in Sparta) 

• Bennybons zullen worden toegereikt op basis van de resultaten van de 

micromeetings 

• Mogelijke bedragen van het puntensysteem worden volgende vergadering 

besproken 

 

8. Onderhoud kogelstand/piste 

 

• Johan vraagt Jens (verantwoordelijke groendienst Bornem) om de piste nog eens 

onder handen te nemen 

•  Indien de kogelstand niet gedaan is zal het bestuur deze onkruidvrij proberen te 

maken 

 

9. Allerlei 

 

• Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor eigen organisaties (via Sport 

Vlaanderen); Johan stelt een dossier op 

• Er wordt niet ingegaan op het voorstel van Ben Willem om personal coaching te 

geven binnen de club 

 

10. Ontslag bestuurslid 

 

• Tom Van Bel kondigt zijn ontslag aan als bestuurslid van Sparta Bornem 

• De andere leden bedanken hem voor bewezen diensten 

 

 

11. Rondvraag 

 

• (Benny) Het afdak moet ontlast worden van eikels en onkruid 

• (Benny) Aan Kurt (echtgenoot Liesl) zal een sponsorbon gegeven worden als 

dank voor zijn websitebeheer 



• (Johan) weldra nemen enkele trainers afscheid en daar mag een gepaste viering 

voor volgen 

Volgende vergadering: vrijdag 2 oktober om 20u00 


