
Bestuursvergadering van  8 januari 2021 

 

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

Verontschuldigd: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 4 december 2020 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Overzicht belangrijke data 2021 

 

• SPBO organiseert komend seizoen 5 wedstrijden: PK AC (zondag 25 april), BVV 

cad/schol (zondag 2 mei), BVV AC vrouwen (zaterdag 8 mei), Klein-Brabants 

jeugdcriterium (zaterdag 5 juni), Memorial Jos Muyshondt (vrijdag 20 augustus) 

• Clubavond: de volgende 2 edities zullen plaatsvinden op zaterdag 23 oktober 2021 

en zaterdag 8 oktober 2022; de start van de inschrijvingen voor het seizoen 2022-

2023 zal dus al starten vanaf 15 september 

• Dank-u-wel-receptie: 29 mei 2021 (onder voorbehoud) 

 

4. Evaluatie en indrukken van de live-trainingen in bubbels 

 

• De meeste disciplinetrainers geven schema’s aan hun atleten maar de respons van 

de atleten is niet overal even groot  

• Er wordt door de trainers gevraagd om bij eventuele volgende lockdowns een 

gezamenlijke aanpak toe te passen 

• Er wordt vanuit het bestuur een mail gestuurd naar de disciplinetrainers met de 

vraag om iedereen nog éénmaal de kans te geven om deel te nemen aan mogelijke 

bubbeltrainingen én zelf bubbels samen te stellen  

• Alle atleten krijgen ook vanuit het bestuur een mail met de vraag om ten minste te 

antwoorden naar de disciplinetrainers 

• Het stopzetten van de vergoedingen (wegens geen officiële trainingen meer) werd 

onvoldoende gecommuniceerd en het bestuur erkent dat ze daarin fout waren; 

voor zij die een strategisch trainingsplan hebben zal er een gedeeltelijke 

vergoeding komen 

 



5. Stavaza lidmaatschappen 

 

• Momenteel telt onze club 299 aangesloten leden voor het seizoen 2020-2021 

• Er zijn 248 atleten met een wedstrijdnummer 

• Er zijn 51 recreanten (waarvan 16 kangoeroes, 5 juryleden, 5 trainers en 2 

bestuursleden) en dat zijn er minder dan andere jaren; mogelijk betaalde nog niet 

iedereen hun lidgeld omdat groepstrainingen momenteel niet aan de orde zijn 

• Bestaande leden die nog geen lidgeld hebben betaald zullen 70/120 euro betalen 

indien ze opnieuw aansluiten; voor nieuwe leden vervalt de administratieve kost 

als ze vanaf pakweg maart lid worden 

 

6. Stavaza clubtruitjes 

 

• Christophe geeft alle maten door aan Topsport en dan wordt alles besteld 

• Het ontwerp werd eerder goedgekeurd 

• Momenteel zijn er problemen bij de leveranciers vanuit Nederland (door de 

Coronamaatregelen) maar waarschijnlijk is de levertermijn ongeveer 6-7 weken 

 

7. Voorbereidingen PK AC 

 

• SPBO zal wachten tot het PCA hen uitnodigt voor een overlegmoment 

• Jasper wordt weldra gevraagd voor de aanpassing van de kogelstand 

• Fons wordt gevraagd voor de extra belijning (hoogspringen en discus)  

 

8. Uitreiking trofeetjes, naturaprijzen en Bennybons 

 

• Johan is bezig met de verdeling én het uitdelen van de Bennybons op basis van de 

resultaten op de eigen meetings 

• Voor de jeugdatleten zal er in februari een uitreiking (op basis van de scores in het 

sterrensysteem) plaatsvinden per groep; Johan geeft maten/namen van de t-shirts door; 

de data (vrijdagen) zullen gecommuniceerd worden via het maandelijkse briefje; deze 

‘viering’ zal plaatsvinden na de training (pakweg van 19u10-19u30) 

• Voor de cad+ is het afwachten op versoepelingen 

 

9. Mogelijke scenario’s opstart na de lockdown  

 

• Het is onmogelijk om nu al scenario’s te bedenken 

• We wachten de richtlijnen af van de overheden én de federatie 

 

10. Voorbereiding heropstart kantine 

 

• Zie vorige puntje 



•  Benny en Leen hebben wel de stock gemaakt van de hele kantine; enkele 

producten vervallen op 31 maart 

• Benny zegt dat er meteen kan geopend worden indien we toelating krijgen 

 

11. Trainersvergoedingen na aanpassingen wetgeving 

 

• Vermits SPBO enkel vrijwilligers heeft die recht hebben op een verhoogde 

uitkering (binnen de sport) en geen ‘verenigingswerkers met contract’ 

verandert er niets voor onze club 

• De vrijwilligers en hun vergoedingen moeten wel beter geregistreerd worden; Bart 

zal maandelijks overzichtje bijhouden dat één keer per jaar ondertekend wordt 

door onze vrijwilligers (zowel trainers als bestuursleden) 

 

12. Stock én aankoop nieuw sportmateriaal 

 

•  Benny vraagt om ook een stock te maken van al het sportmateriaal (zowel voor 

trainingen als voor wedstrijden); Christophe, Bart en Johan zullen zich hiermee 

bezig houden 

• Daarna zal aan de trainers gevraagd worden welk nieuw materiaal er nodig is 

 

13. Algemene Vergadering PCA en kalendervergadering 

 

• Op donderdag 7 januari vond de kalendervergadering van de provincie Antwerpen 

plaats via een online platvorm; Johan woonde deze vergadering bij en alle 

voorgestelde data van SPBO werden goedgekeurd 

• Op zaterdag 30 januari vindt de Algemene Vergadering van het provinciaal 

comité van Antwerpen online plaats; Johan zal deze volgen 

14. Beloning helpers renovatie kantine 

 

• Benny heeft een voorstel uitgewerkt om iedereen die geholpen heeft bij de 

renovatie van de kantine te belonen  

• Het bestuur keurt het voorstel goed 

 

15. Rondvraag 

 

• Nick: Is iedereen van de cad+ atleten en trainers op de hoogte dat ze de piste niet 

kunnen gebruiken tijdens de trainingsuren van de jeugd? Soms moeten er 

namelijk atleten aangesproken worden 

- Iedereen kreeg eerder een mail met deze afspraak 

- Christophe zal overtreders aanspreken 

• Benny: Welke sponsors mogen er in de gerenoveerde kantine omhoog gehangen 

worden? 



- De 4 hoofdsponsors worden omhoog gehangen en de andere worden via 

het tv-scherm getoond 

• Benny: Graag een update over de betaling van de sponsors 

- Weldra krijgen er nog enkele een factuur opgestuurd 

• Johan: de sportdienst deelt mee dat er voor onze eerste meeting een 

dieptereiniging van de piste komt 

Volgende vergadering: vrijdag 5 februari om 20u00 

 

 

 


