
Bestuursvergadering van  2 oktober 2020 

 

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

Wonen de vergadering bij: Cindy (feestcomité), Nick en Hilde (trainers)  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van 4 september 2020 wordt goedgekeurd  

 

2. Clubavond  

 

• Gezien de strenge maatregelen lijkt een ‘klassieke’ clubavond niet mogelijk; zaal 

Kloosterheide zal geannuleerd worden 

• Er zal een ceremonieel gedeelte volgen (uitdelen van bons/trofeeën) apart voor 

jeugd en cadet+ 

• De jeugd zal een ‘viering’ krijgen op vrijdagavond 27 november of 4 december 

terwijl er voor cadetten en ouders iets gepland wordt op vrijdagavond 11 december 

(onder voorbehoud); een mini-receptie wordt georganiseerd 

 

3. Kasverslag 

 

• Bart overloopt het kasverslag 

 

4. Verslag trainersvergadering 

 

• Het verslag wordt overlopen 

• Werkgroep verfraaiing kantine moet opgesteld worden; het bestuur zal enkele 

leden aanspreken 

 

5. Lidgelden 2021-2022 

 

• Er moet een duidelijk reglement opgesteld worden voor de lidgelden van de jeugd 

(seizoen 2021-2022) 

• Het bestuur is overtuigd van de noodzaak om dit te doen om op die manier de 

gemotiveerde atleten te belonen 

• Er dient echter een verdeelsleutel opgemaakt te worden (denkoefening door 

trainers); een consensus moet gevonden worden tijdens de trainersvergadering van 

woensdag 14 oktober 

 

 



6. Infomoment jeugd 

 

• Op woensdag 7 oktober is er een infomoment voor de ouders tijdens de overgang 

• Het bestuur gaat zichzelf voorstellen en stuurt nog een mail rond 

• De spurtgroep zorgt voor de opwarming van de atleten 

• Voor de afscheidnemende trainers wordt er iets voorzien 

 

7. Evaluatie meetings 

 

• We hadden gerust nog meer atleten kunnen toelaten maar hebben het officiële 

draaiboek van de VAL gevolgd 

• Zowel het WDK-meeting als micromeeting 1 hebben een beperkte winst 

opgebracht 

 

8. Nieuw clubtruitje 

 

• Het ontwerp van een nieuw truitje is ingediend 

• Christophe geeft de aantallen en maten door aan Bart 

 

9. Stavaza micromeeting 2 

 

• Er zijn ondertussen 75 verschillende atleten ingeschreven 

• De helpers zijn op de hoogte 

 

10. Inschrijvingssysteem meetings 

 

• Birger wil vanaf volgend jaar met atletiek.nu werken 

• Het bestuur gaat akkoord om hier in de toekomst mee te werken (voordeel van 

online betaling en reeksindeling) 

• Jennifer zal mee opgeleid worden in het nieuwe systeem 

 

11. Verwachtingen indoor- en veldloopseizoen 

 

• De club vindt het niet verantwoord om in georganiseerd verband deel te nemen 

aan indoormeetings (voornamelijk Hoboken) indien de maatregelen hetzelfde 

blijven; ouders kunnen wel zelfstandig gaan 

• De SPBO-cross is aangevraagd aan de gemeente Bornem maar de nieuwe 

voorwaarden binnen het ‘back on track’-draaiboek zijn ontzettend streng 

• We wachten nog even af en bespreken het op de trainersvergadering maar onder 

de huidige voorwaarden is organisatie amper mogelijk 

• Draaiboek: http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/corona-en-atletiek  

 

http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/corona-en-atletiek


12. Trainerskorps 

 

• Op dit moment is er een evenwicht door de komst van Ellen De Bouw (miniemen) 

en Nele Peeters (benjamins) 

• Elke opportuniteit moet bekeken worden want enkele groepen kunnen gerust nog 

wat ondersteuning gebruiken 

 

13. Onderhoud piste  

 

• Het bestuur vraagt om verduidelijking vanuit de gemeente wie er wat moet doen 

(groene bocht); Christophe stuurt mail naar de burgemeester 

• Het ganzenprobleem moet opgelost worden 

 

14. Kids&Co-dag 

 

• Er zijn 3 jeugdtrainers (Ann, Nick en Hilde) ingeschreven voor de Kids&Co-dag 

• Ook voor de Webinar-bijscholing is Ellen ondertussen ingeschreven 

 

15. Bedenkingen nieuw meetingformat jeugd 

 

• SPBO vindt het nieuwe wedstrijdconcept zeer goed en vooral kindvriendelijk 

• De enige bedenking is of er wel een officieel jurylid moet begeleiden; beter is om 

‘clubleden’ in te schakelen die een kleine opleiding hebben gehad 

 

16. Vergoeding trainers 

 

• Bart maakt een simulatie op basis van de bedragen die door Benny werden 

voorgesteld 

• De nieuwe vergoedingen worden goedgekeurd en gaan in vanaf 1 november 

 

17. Varia en rondvraag 

 

• (Johan) Mail Peter De Bleser 

--< Peter wordt eens uitgenodigd; Jennifer gaat alvast polsen voor de 

voorwaarden 

• (Nick) Wat met kinderen die zich niet gedragen op trainingen 

--< In eerste instantie mag een gepaste straf bedacht worden 

--< eventueel een gesprek tussen de trainer en de ouders 

--< bij herhaaldelijk gedrag zal het bestuur de trainer(s) en ouders uitnodigen 

• (Benny) De klink van de voordeur moet hersteld worden 

• (Bart) de afstootbalk van het kogelstoten is in slechte staat en dient vervangen te 

worden tegen volgende zomer 



• (Cindy) de organisatie van de SPBO-winterbar is (onder voorbehoud) gepland 

op woensdag 16 december 

Volgende vergadering: vrijdag 6 november om 20u00 

 


