
Bestuursvergadering van  7 mei 2021 

 

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

Verontschuldigd: Ann, Nick 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 9 april 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Stavaza Klein-Brabants jeugdcriterium 

 

• De manche van Pegasus Londerzeel (12 en 13 mei) wordt alvast uitgesteld naar 

een later te bepalen datum 

• SPBO is de volgende die organiseert (5 juni), WIBO (14 augustus) en LOND (18 

september) volgen 

 

4. Jeugdmeeting 5 juni 

 

• We wachten nog even het overheidsoverleg van 11 mei én het protocol van ‘back 

on track’ af voor we met de communicatie beginnen  

• Een 20-25 medewerkers zal nodig zijn voor de organisatie; Johan stuurt een mail 

met vraag voor vrijwilligers 

• Een type-uurrooster werd opgemaakt om zowel de kangoeroes/benjamins als de 

pupillen/miniemen optimaal de accommodatie te laten gebruiken 

• Op dit moment zijn de materialen van AMO-sport nog niet geleverd 

• Aan Birger en Liesl wordt gevraagd om het secretariaat te bemannen (en alles op 

voorhand eens te testen) 

 

5. Atletiek.nu en inschrijvingsmodaliteiten 

 

• De wedstrijd zal opengesteld worden voor eigen atleten indien er groen licht komt 

na het overheidsoverleg 

• Na het weekend kunnen dan ook de partners van het criterium inschrijven 

 

 

 



6. Lidgelden 2021-2022 

 

• De lidgelden zullen ongewijzigd blijven (vanaf halverwege het seizoen vervalt de 

administratieve kost voor nieuwe atleten) 

• Er werd beslist om geen maandtarieven toe te passen voor tijdelijke atleten (bv.   

       voetballers die de zomer willen overbruggen) 

• Om de cad+ wedstrijdatleten tegemoet te komen zal het puntensysteem eenmalig  

       aangepast worden (bv dubbele punten bij wedstrijddeelname) 

 

7. Ceremonieel gedeelte seizoen 2019-2020 

 

• De spurters en springers houden hun ceremonieel gedeelte (inclusief uitreiking 

trofee ‘atleet van het jaar’) op zaterdag 8 mei; vanaf die dag mogen 

outdoorevenementen tot 50 personen plaatsvinden 

• De werpers en de fondlopers gaven aan dat ze dit eens tijdens een training willen 

doen op een later moment 

• Aan Stamina zal gepolst worden wat zij van plan zijn 

 

8. Steunmaatregelen horeca 

 

• Er is een verminderd BTW-tarief voor horeca door de huidige coronamaatregelen 

• Bart heeft de materie bestudeerd en dit is vooral voor zelfstandigen en minder van  

       toepassing voor clubs 

 

9. Verdeling wedstrijdtruitjes  

 

• Johan heeft lijsten gemaakt van alle wedstrijdatleten (verdeeld per 

leeftijdscategorie) 

• Op 8 mei zullen de aanwezigen hun wedstrijdtruitje al krijgen 

• Jeugdleden zullen op het einde van hun trainingen bevoorraad worden en met de 

disciplinegroepen zal een afspraak gemaakt worden 

• Jennifer zal mee de wedstrijdtruitjes verdelen 

• Er wordt gevraagd aan de meisjes (vanaf cadet) wie er een topje moet hebben en 

deze zullen besteld worden (stock wordt aangelegd) 

 

10. Nieuwe maatregelen sport en gevolgen voor de trainingen 

 

• Vanaf het ministrieel besluit verschijnt zou er vanaf 8 mei terug kunnen getraind 

worden in groepen van 25 atleten (ongeacht de leeftijd) 

• Cad+ groepen mogen vanaf dan terug gewoon komen trainen in en rond de 

kantine; trainers worden via mail op de hoogte gebracht om dit te doen om het 

clubgevoel opnieuw te versterken 

 



11. Tweedehands sportkledij (+ ouder wedstrijdtruitje) 

 

• Bart informeert bij Topsport of de ‘oude’ truitjes mogen weggegeven worden 

(maakt deel uit van een sociaal project van de VAL) 

• Eventueel volgt later een oproep bij de atleten om tweedehandskledij te 

verzamelen 

 

12. Dag van de Bornemnaar 

 

• Op zondag 29 augustus vindt (onder voorbehoud) de tweede editie van ‘de dag 

van de Bornemnaar’ plaats in Breeven; aan verenigingen werd gevraagd om 

een standje te bemannen en vrijwilligers te voorzien aan de gezamenlijke toog 

• Johan laat aan de gemeente weten dat SPBO zal deelnemen (bitterballen, 

kruidenworsten, suikerbroodjes,… zullen aangeboden worden) 

 

13. Werkzaamheden 

 

• Kogelbalk: een nieuwe kogelbalk is besteld bij AMO-sport; Jasper zal deze 

plaatsen 

• Luidsprekers kantine: Bart hangt weldra 4 boxen op 

• Belijning hoog en discus: verf moet aangekocht worden; Fons zal lijnen trekken 

• WIFI: wordt maandag geïnstalleerd door Muyshondt (aankoop door Sparta) 

 

14. Rondvraag 

 

• Bart: is er een kassa nodig voor de jeugdmeeting? 

- Enkel kassa voor secretariaat 

• Benny: vraag om op 2de verspringbak een zeil aan te brengen 

- Christophe stuurt mail naar de sportdienst met vraag om verspringbak te 

vullen en ook de kogelstond onkruidvrij te maken 

• Benny: vraag om de procedure voor nieuwe leden in de kantine achter te laten 

- Johan bezorgt dit aan de kantinemedewerkers 

 

Volgende vergadering: vrijdag 4 juni om 20u00 

 

 

 


