
Bestuursvergadering van  5 februari 2021 

 

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

Francis woont de vergadering bij om zijn mail te verduidelijken 

Verontschuldigd: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 8 januari 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Bespreking mail Francis + visie trainersvergoeding 

 

• Francis stuurde een mail naar het bestuur met de vraag om de trainersvergoeding 

gedeeltelijk uit te betalen en om zijn groepsleden vanaf volgend jaar in te 

schrijven als recreanten 

• Er wordt beslist dat er 1 vergoeding per week wordt uitgekeerd 

• Francis bespreekt met zijn leden of ze volgend jaar als recreant of wedstrijdatleet 

zullen inschrijven (enkel wedstrijdatleten gebruiken piste)  

• De atleten van de Boemerangs die de miniemen begeleiden op training zullen een 

vergoeding krijgen; ze dienen het vergoedingsblad in te vullen en de nodige 

gegevens (naam, rekeningnummer en adres) te noteren 

 

4. Nieuwe coronamaatregelen en gevolgen trainingen/trainers 

 

• Door de nieuwe maatregelen mogen jeugdatleten tot en met 13 jaar enkel nog in 

groepjes van 10 trainen waardoor we meer trainers nodig hebben 

• Dat trainersprobleem werd opgelost door naast de vaste trainers ook een ex-

trainster (Els Joos) en enkele gemotiveerde atleten (Helene Lejon, Kevin Haeck, 

Eline Schelkens en Thomas Borry die eerder ook al training gaf) in te schakelen 

• Voor atleten geboren tussen 2007 en 2002 zijn er ook versoepelingen want ook zij 

mogen voortaan training krijgen in groepjes van maximum 10; deze trainingen 

worden ingepland door de cad+trainers 

• Er wordt beslist om de tijdelijke trainers een naturavergoeding te geven (te 

bekijken met Benny wat mogelijk is) 

 



5. Reactie trainers disciplinegroepen op eerdere mail 

 

• De meeste trainers hebben een gestructureerd plan opgemaakt (of hadden digitaal 

overleg met de atleten gehad) 

• Op basis van de mail naar alle cad+ atleten zijn er enkele die contact hebben 

opgenomen met hun trainer 

 

6. Jeugdweekend 

 

• Er werd eerder beslist om het jeugdweekend van 2021 te verplaatsen naar 2022 

(Christophe nam contact op met Bielebale) 

• De keuze valt op het paasweekend (vrijdag 15 tot en met zondag 17 april 2022) 

• Christophe geeft de keuze door 

 

7. Trainers seizoen 2020/2021 

 

• We zijn bijna halverwege het atletiekjaar en de trainers zullen bevraagd worden 

over hun ambities voor het seizoen 2021-2022 zodat de zoektocht naar potentieel 

nieuwe trainers tijdig kan beginnen 

- Johan stuurt mail naar iedereen  

• Het inschakelen van jeugdatleten is mogelijk maar dan moet er geschoven worden 

in de trainingsuren 

• Sigrid kondigt aan dat ze na het winterseizoen ontslag neemt als trainster omdat ze 

zwanger is 

• Het bestuur wil Sigrid ontzettend bedanken voor meer dan 10 jaar trainerschap en 

zal haar gepast belonen bij haar afscheid 

 

8. Stocktelling materiaal en aankoop nieuw materiaal 

 

• Christophe is bezig met het oplijsten van de materiaalstock en zal alles rondsturen 

• Er werd een pakket met materiaal besteld om de nieuwe wedstrijdvorm voor 

kangoeroes en benjamins te kunnen organiseren (plyoboxen, minihordes, 

medecineballen, kegeltjes,…) 

• Op de trainersvergadering zal er een lijstje gemaakt worden met extra materiaal 

dat moet aangekocht worden 

 

9. Stavaza krachttrainingen en aankoop krachtmateriaal  

 

• Er was eerder een overleg met Peter De Bleser om krachttrainingen te organiseren 

maar door de Coronamaatregelen konden deze nog niet opstarten 

• Johan stuurt mail naar de trainers om te vragen welke atleten hier interesse voor 

hebben zodat er van start gegaan kan worden bij versoepelingen 



• Kevin vraagt aan de club om te investeren in powermateriaal; hij werkt een voorstel 

uit en zal dit aan het bestuur bezorgen 

 

10. Ceremonieel gedeelte seizoen 2019-2020 

 

• Op dit moment is er nog geen ruimte om de prijzen van afgelopen seizoen uit te 

delen op een officieel ceremonieel gedeelte 

• Omdat de t-shirts voor de jeugdatleten mogelijk te klein zullen worden, wordt 

alles tijdens een training uitgereikt aan de verdienstelijke atleetjes (vrijdag 12 

februari) 

• Voor cad+ wordt alles nog even uitgesteld met de hoop om in maart iets te kunnen 

organiseren 

 

11. Studie lidgelden VAL en visie volgend seizoen 

 

• De VAL lanceerde een studie van de lidgelden die in alle Vlaamse clubs 

gehanteerd worden 

• SPBO zit voor zowel de wedstrijdatleten (gemiddeld 130 euro) als de recreanten 

(gemiddeld 80 euro) bij de laaggemiddelden én onder de mediaan 

• Door de coronasituatie blijven de lidgelden volgend seizoen ongewijzigd maar 

daarna wordt bekeken of deze aangepast moet worden 

 

12. Stavaza PK dag 2 

 

• Het is momenteel nog onzeker of het PK (zondag 25 april) al dan niet 

georganiseerd wordt 

• Christophe reserveert alvast een camionette 

• Johan stelt een helperslijst op die na de krokusvakantie verspreid wordt 

• Een wifi-systeem wordt uitgetest 

 

13. Stavaza bomen 

 

• Christophe kreeg eindelijk reactie op zijn mail over de bomenrij naast de piste van 

schepen Saadet Gülhan 

• Er wordt gemeld dat het rooien van de bomen geen optie is 

• Christophe zal een mail terugsturen om toch iets te doen aan de gevaarlijke 

situatie (dode takken en eikels) en aan het feit dat de verlichting helemaal 

afgeschermd is 

 

14. Algemene Vergadering sportraad en VAL 

 

• Op maandag 15 maart vindt de Algemene Vergadering van de Bornemse 

sportraad plaats via een Teams-overleg; Christophe woont de vergadering bij 



• De Algemene Vergadering van de VAL vindt plaats op zaterdag 20 maart; Johan 

woont de vergadering bij 

 

15. Rondvraag 

 

• Benny: Geeft update over sponsors die hun factuur hebben betaald 

Volgende vergadering: vrijdag 5 maart om 20u00 

 

 

 


