
Bestuursvergadering van  6 november 2020 

 

Aanwezig: Hilde, Bart, Christophe, Jennifer, Johan (verslaggever) 

Verontschuldigd: Benny, Nick, Leen, Ann 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 2 oktober 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart overloopt het kasverslag 

 

3. Verslag trainersvergadering 

 

• Het verslag van de trainersvergadering van november wordt overlopen 

• Geen opmerkingen 

 

4. Nieuwe maatregelen/werking club 

 

• SPBO zal geen strengere regels opleggen dan de (lokale) overheid of de federatie 

doet 

• Tot en met miniem blijven de trainingen doorgaan; ouderen kunnen via hun 

trainer een schema volgen (max. 4 personen) 

• Spurters willen invallen als jeugdtrainer 

 

5. Wedstrijdtruitje 

 

• Vermits de leveranciers (Kraft) momenteel niet werken ligt het even stil 

• Bart volgt de situatie op 

 

6. Sponsoring 

 

• Er haken 3 sponsors af tov vorig jaar (Dehertogh, AC Bornem en 

architectenbureau Segers) 

• Bart stuurt ondertussen facturen naar de andere sponsors 

 

 

 



7. Noodzakelijke aanpassingen tegen eerste pistemeeting  

 

• Kogelstand: Er is nog een afstootbalk in de club (wordt bekeken of die 

gehomologeerd is); Jasper wordt gevraagd deze te installeren  

• Wifi: via een antenne in het midden van het terrein (Mifi) of powerline-adaptor 

plaatsen via het stopcontact moet er wifi komen over de hele piste 

• Trapleuning: Kevin informeert in zijn school voor het maken van een nieuwe trap 

met leuning 

• Hoogspringen: Een permanente lijn moet getrokken worden voor de 

hoogspringmat; Jasper of Fons worden gevraagd 

• Discusring: Er wordt gevraagd om een extra markering in de discusring aan te 

brengen (zie vorige punt) 

 

8. Verfraaiing kantine 

 

• Het tweede deel van de kantine is quasi volledig klaar 

• Momenteel wordt er gyproc gestoken in het eerste deel 

• Het bestuur wil Fons ontzettend bedanken voor het werk dat hij al geleverd heeft 

 

9. Toestand piste 

 

• Een mail werd gestuurd naar de sportdienst en het college om de slechte toestand 

van de piste aan te kaarten 

• De sportdienst heeft aangekondigd dat ze de bocht en het hoogspringplateau komen 

ontmossen 

 

10. Alternatieve clubavond  

 

• Ten vroegste januari zal er een ceremonieel gedeelte volgen (de voorgestelde data 

vallen binnen de verstrengde coronamaatregelen) 

• Johan stuurt een overzicht van het puntensysteem op (goedkeuring zal via mail 

gebeuren) 

• De trofeeën en t-shirts kunnen momenteel nog niet besteld worden 

 

11. Uitstap WDK + Klein-Brabants criterium 

 

• De nieuwe partners (LOND, PEGA en WIBO) worden uitgenodigd voor een 

online-overleg 

• Afspraken zullen gemaakt worden over data, invulling programma en jaarlijkse 

bijdrage 

• SPBO is voorstander om ook een aanbod voor kangoeroes en benjamins aan te 

bieden 



 

 

12. Stavaza inschrijvingen 2020-2021 

 

• Momenteel telt SPBO 280 leden (230 wedstrijdleden en 50 joggers + kangoeroes) 

• De eerste borstnummers werden geleverd; Jennifer wordt bedankt om alle 

enveloppen klaar te maken 

• Er zijn nog enkele leden die zich niet opnieuw aangesloten hebben; zij krijgen van 

Johan een mail 

 

13. Samenwerking met Peter De Bleser 

 

• Op woensdag 11 november is er een overleg tussen enkele SPBO-

trainers/bestuursleden en iemand van kinesitherapie De Bleser ivm 

krachttrainingen 

• De atleten zullen voorlopig zelf de extra trainingen bekostigen 

 

14. Rondvraag 

 

• (Nick) Kunnen we niets organiseren om extra geld in het laatje te krijgen (genre 

wafel-, taarten- of wijnverkoop)? 

→Het bestuur geeft positief advies en vraagt Nick om iets uit te werken 

→Snoep lijkt een grotere winstmarge te hebben dan drank 

Volgende vergadering: vrijdag 4 december om 20u00 

 

 

 


