
Bestuursvergadering van  4 december 2020 

 

Aanwezig: Ann, Benny, Christophe, Hilde, Leen, Johan (verslaggever) 

Verontschuldigd: Bart, Jennifer, Nick 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 6 november 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• In afwezigheid van Bart overloopt Johan het kasverslag 

 

3. Overzicht sponsoring 

 

• Op dit moment zijn er 5 sponsors die afgehaakt hebben 

• De meeste facturen zijn verstuurd; sommige worden pas in januari verstuurd 

 

4. Stopzetting sponsor Cécémel 

 

• SPBO kreeg een aangetekend schrijven dat Friesland Campina (Cécémel) vanaf 

volgend seizoen stopt als sponsor ondanks dat er recent een vijfjarig contract werd 

ondertekend 

• Christophe zal een mail sturen (op aanraden van een advocaat en van Dynamo 

Project) dat we ons niet neerleggen bij deze éénzijdige stopzetting 

• Cécémel zal sowieso niet op de shirts komen 

 

5. Ontwerp shirts 

 

• Het laatste ontwerp van de nieuwe shirts wordt goedgekeurd ook al zal Cécémel 

dus verdwijnen 

• Christophe neemt contact op met ‘Den Amer’ met de vraag of zij shirtsponsor 

willen worden 

• De juiste aantallen van shirts worden weldra doorgegeven 

 

6. Indienen dossier noodsubsidiefonds corona 

 

• SPBO zal een dossier indienen om gemiste inkomsten ten gevolge van de 

coronacrisis te recupereren 

• Johan zat samen met Bart om officiële documenten toe te voegen aan het dossier  



       om inkomstenverlies en bijzondere uitgaven te kunnen staven 

• Benny zal nog enkele bewijsstukken van de kantine leveren 

• Het dossier moet voor 16 december ingediend worden 

 

7. Infrastructuursubsidie gemeente Bornem 

 

• Er is een nieuw subsidiereglement in Bornem vanaf 2021 om investeringen en 

renovaties te subsidiëren 

• Het is het principe van één euro om één euro waarbij de club dus zelf 50% betaalt 

en 50% recupereert door subsidies 

• SPBO zal hier in de toekomst gebruik van maken  

 

8. Verfraaiing kantine (stavaza en vervolg) 

 

• Momenteel zijn de schilderwerken afgelopen en zal Fons nog een vernislaag 

aanbrengen onder de ramen (zodat dit gemakkelijker kan afgekuist worden) 

• De trainers kunnen in een tweede fase de kantine verder decoreren 

• Fons zal op een gepaste manier bedankt worden voor al het werk 

 

9. Overleg Klein-Brabants jeugdcriterium  

 

• SPBO stapt uit het WDK-jeugdcircuit en start samen met LOND, PEGA en WIBO 

het ‘Klein-Brabants jeugdcriterium’ op 

• Het overleg is bijzonder constructief verlopen en alle partners willen hierin 

investeren en een reglement opstellen 

 

10. Data meetings 2020-2021 + update werkzaamheden piste 

 

• Volgende data werden aangevraagd: 

• PK AC dag 2: zondag 25 april 

• BVV cadetten en scholieren: zondag 2 mei 

• BVV AC dames: zaterdag 8 mei 

• Klein-Brabants jeugdcriterium: zaterdag 5 juni 

• Memorial Jos Muyshondt: vrijdag 20 augustus 

• De trap is door Kevin opgehaald en wordt hersteld in school 

• Jasper zal gevraagd worden om de discusbalk te vervangen 

• Christophe mailt naar Frank De bruyn om de tweede verspringbak nog eens te 

laten vullen met extra zand 

 

11. Trofeeën en naturaprijzen gevierden 

 

• Vermits de leveranciers van Topsport terug aan de slag zijn kunnen de trofeeën 

besteld worden 



• Wat de t-shirts betreft zullen de maten nog eens opgevraagd worden 

• Benny bekijkt wat mogelijk is voor de uitreiking van de Bennybons (meetings 

Bornem) 

 

12. Verkoopactie wafels/koeken (stavaza) 

 

•  Nick is zich aan het informeren 

• Deze verkoop zal ten vroegste plaatsvinden als de coronarichtlijnen iets soepeler 

zijn 

 

13. Laattijdige inschrijvingen seizoen 2020/2021 

 

• Enkele atleten wachten nog steeds om in te schrijven voor het huidige seizoen en 

dat levert extra secretariaatswerk op 

• Johan vraagt of hij vanaf 1 januari een extra administratieve kost mag opleggen 

aan bestaande leden die dan pas inschrijven 

• Volgend jaar komt dit sowieso in het huishoudelijk reglement 

 

14. Rondvraag 

 

• (Bart) Is de nieuwe verrijkte gas compatibel met onze verwarmingstoestellen 

→Benny heeft zich geïnformeerd en er is geen probleem 

• (Johan) De aanvraag voor de reservatie van zaal Kloosterheide voor het jaar 2020 

is binnengekomen; 22 oktober 2022 zal aangevraagd worden 

• (Ann) Vraag om een mail te sturen naar de disciplinetrainers hoe zij hun 

trainingen aanpakken 

→Mail zal opgesteld worden 

 

Volgende vergadering: vrijdag 8 januari om 20u00 

 

 

 


