
Bestuursvergadering van  9 april 2021 

 

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

Verontschuldigd: Ann, Hilde, Nick 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 5 maart 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Verslag trainersvergadering cad+ 

 

• Het verslag wordt overlopen 

• Vanaf het terug fysiek mogelijk is zal er een gezamenlijke vergadering 

(trainers/bestuur) plaatsvinden waarin de trainers hun engagement voor het 

volgende seizoen kunnen bevestigen 

 

4. Oplossing trainerstekort seizoen 2021-2022 

 

• Een interne vraag over wie er cadettentrainer wil worden leverde momenteel nog 

niets op 

• Weldra wordt er opnieuw een campagne (mails, sociale media,…) gelanceerd om 

nieuwe trainers te zoeken die eventueel binnenkort al kunnen proefdraaien 

• Christophe heeft gebeld met Britt die bevestigt dat ze volgend seizoen opnieuw 

halftijds trainster wordt (op vrijdagen); ze wil zowel bij de pupillen als miniemen 

staan om daar het trainerstekort op te lossen 

• De sprintgroep traint volgend jaar al om 16u op woensdagen zodat ook atleten 

kunnen ingeschakeld worden als trainer 

 

5. Concrete invulling jeugdcoördinator 

 

• Britt is ook bereid om terug enkele taken op zich te nemen als coördinator 

• Het idee van de werkgroepen die allerlei activiteiten/evenementen zullen plannen 

blijft een must 

• Britt zal (vanaf het fysiek mogelijk is) eens uitgenodigd worden op de 

bestuursvergadering om de concrete invulling van haar taak te bepalen 

 



6. Standpunt meeting mei (+vragenlijst VAL) 

 

• SPBO is bereid om kleinschalige meetings te organiseren als er toelating is van de 

overheid (BVV AC dames lijkt organiseerbaar) 

• Indien de wedstrijden mogen plaatsvinden zal er wel contact moeten opgenomen 

worden met het gemeentebestuur 

• Johan zal de vragenlijst invullen en doorsturen 

 

7. Inschrijvingen meetings 

 

• Het nieuwe inschrijvingssysteem via ‘atletiek.nu’ zal pas getest worden als er 

effectief een wedstrijd georganiseerd wordt 

 

8. Nieuwe wedstrijdvorm kangoeroes/benjamins (infopakket + webinar) 

 

• De kangoeroe- en benjamintrainers hebben de webinar gevolgd over het nieuwe 

wedstrijdconcept 

• De wedstrijdboekjes voor de jeugdatleten liggen in het secretariaat 

• Het nieuwe wedstrijdmateriaal moet nog geleverd worden 

 

9. Clubgrade  

 

• SPBO zal een aanvraag indienen om in het Clubgrade-project te stappen voor 

volgend seizoen 

 

10. Houdbaarheidsdatum drank 

 

• Benny zal een lijst opstellen met de dranken die vervallen zijn (bier en frisdrank) 

• Dranken waarvan de houdbaarheidsdatum gepasseerd is zullen uitgedeeld worden 

 

11. Aankoop materiaal 

 

• Een deel van het bestelde materiaal moet nog geleverd worden  

• Het materiaalhok is volledig geordend (rechts ligt al het trainingsmateriaal) 

 

 

12. Rondvraag 

 

• Jennifer: Vraag van Lotte Philips ivm gebruik van het powermateriaal 

◼ Het bestuur geeft de toelating om het powermateriaal te gebruiken als Lotte 

de verantwoordelijkheid wil dragen (weliswaar volgens de 

Coronamaatregelen) 

◼ Kevin zorgt voorlopig voor de sleutel om de kantine te openen 



• Benny: Via Den Amer kan SPBO BBQ-paketten verkopen om geld in het laatje te 

krijgen 

Volgende vergadering: vrijdag 7 mei om 20u00 (of 14 mei afhankelijk van de organisatie van 

de BVV) 


