
Bestuursvergadering van  4 juni 2021 

 

Aanwezig: Ann, Arnaud, Bart S, Benny, Chiara, Christophe, Hilde, Jennifer, Leen, Koen, 

Marliese, Nick, Johan (verslaggever) 

Verontschuldigd: Anouk, Ellen, Francis, Laura, Nele, Sara, Tom 

Het betreft een gezamenlijke bestuurs/trainersvergadering 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 7 mei 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Planning meetings seizoen 2020-2021 

 

• SPBO organiseert een micromeeting voor cad+ op woensdagavond 23 juni; 

helpers worden gezocht en mogen zich aanmelden bij het bestuur 

• Voor de net-echt-meeting (kangoeroes tem miniemen) van 25 juni wordt er een 

werkgroep opgericht; Laura neemt de verantwoordelijkheid voor kan/ben op zich 

en Hilde plant alles voor pup/min (officiële juryleden worden gevraagd); ook 

bestuursleden en andere vrijwilligers zullen komen helpen 

 

3. Trainerskorps 2021-2022 

 

• Sara neemt afscheid en Arnaud zal het volgende seizoen inspringen bij problemen 

(wegens verbouwingen aan zijn huis kan hij zich niet op regelmatige basis 

vrijhouden) 

• De overige trainers geven aan dat ze blijven; Nick heeft een voorkeur om vrijdag 

training te geven en ook Britt (pupillen en/of miniemen) komt er bij op vrijdag 

• Om de problemen op te vangen zal de spurtgroep trainen op woensdagen van 16u-

18u zodat heel wat ‘potentiële trainers’ vrijkomen om 18u  

• Peter Vandenkerckhove (mogelijke cad+trainer) zal uitgenodigd worden op een 

volgende trainersvergadering en ook Britt zal gevraagd worden 

 

4. Gemoedstoestand trainers/bestuur door coronaperiode 

 

• Christophe bedankt iedereen voor de inzet tijdens de afgelopen maanden en zegt 

dat hij trots is op iedereen die ervoor gezorgd heeft dat alle (jeugd)atleten zijn 

kunnen blijven trainen 



• Binnenkort zal er een bescheiden ‘dank-u-welreceptie’ georganiseerd worden 

voor iedereen die training gegeven heeft in deze moeilijke periode 

 

5. Bepaling (halfjaarlijke) lidgelden wedstrijdatleten 

 

• De lidgelden voor het seizoen 2021-2022 blijven onveranderd voor 

wedstrijdatleten (120 euro + 30 euro administratieve kost bij eerste aansluiting) 

• Voor nieuwe leden die aansluiten vanaf 1 april of later wordt er 100 euro 

aangerekend 

 

6. Organisaties 2021-2022 

 

• Voor de cross wordt voorlopig zondag 23 januari 2022 vooruitgeschoven als 

mogelijke organisatiedatum 

• De werptrainers vragen om volgend jaar een specifieke ‘kampmeeting’ te 

organiseren waar ook de Masters aan bod komen; dit voorstel wordt goedgekeurd en 

alles zal opgesmukt worden met randanimatie om jonge atleten te overtuigen om ook 

deel te nemen aan kampnummers 

 

7. Stavaza sportmateriaal 

 

• AMO-sport heeft ondertussen al het materiaal geleverd voor het nieuwe 

wedstrijdconcept voor kangoeroes en benjamins 

• Benny zal alles een plaats geven in het materiaalhok en samen met Christophe de 

stock maken 

• De trainers vragen om zeker toegang te krijgen tot al het materiaal en nog een 

drietal lintmeters aan te kopen om te gebruiken op training 

 

8. Motivatie voor opleidingen (+ organisaties in Sparta) 

 

• De VAL heeft aan de clubs gevraagd wie er een cursus (aspirant)initiator zou 

willen inrichten 

• Vooral de aspirant-initiator is populair onder de aanwezigen en een 8-tal 

gegadigden zou bereid zijn deze te volgen; SPBO zal er dan ook alles aan doen om dit 

te kunnen organiseren in 2022 

 

9. Sponsoring  

 

• Er zijn heel wat potentiële sponsors onder de ouders van SPBO-atleten maar zij 

weten vaak niet dat ze kunnen sponsoren 

• Johan mailt aan alle ouders de sponsorbrochure (wordt bezorgd in digitale versie 

door Christophe) 



• Het volgende seizoen zal sponsoring wel even een moeilijke zaak worden door de 

coronasituatie 

 

10. Informeren nieuwe leden (+ jeugdcoördinator) 

 

• Vele trainers worden bij het begin van hun training aangesproken door ouders met 

de vraag om extra info (over aansluiten ed.) 

• Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn mag er gerust doorverwezen worden 

naar bestuursleden aan de toog die de nodige info kunnen verschaffen 

• Het infobord zal terug meer gebruikt worden 

 

11. Bepalingen trainingsgroepen 2021-2022 

 

• Aan Francis en Tom zal gevraagd worden om te verduidelijken welke status 

(ofwel recreant ofwel wedstrijdatleet) hun groep volgend jaar zal hebben 

• Afhankelijk van hun keuzes zullen de lidgelden voor recreanten eventueel 

aangepast worden 

 

12. Dag van de Bornemnaar 

 

• SPBO zal met een stand op de ‘dag van de Bornemnaar’ staan (zondag 29 

augustus) 

• Naast kruidige worsten en suikersandwiches zullen er ook blauwe suikerspinnen 

aangeboden worden 

• Helpers worden later gevraagd 

 

13. Vragen van Tom 

 

• Wat te doen indien atleten geen interesse meer tonen? 

- Tom wordt gevraagd om het bestuur een lijst te bezorgen met de atleten die 

geen interesse meer tonen; deze atleten ontvangen een mail van het bestuur 

met de melding om tenminste iets te laten weten aan de trainer 

• Wat te doen bij onrealistische verwachtingen van ouders? 

- Tom zal gevraagd worden om de concrete situatie/vragen van zijn groep te 

bespreken met enkele bestuursleden en collega-trainers 

 

14. Activiteit EK voetbal 

 

• SPBO zal de kantine openen op de dagen dat de Belgen spelen en de wedstrijden 

uitzenden op groot scherm 

• SPBO-leden zullen via mail uitgenodigd worden  

 



15. Rondvraag 

 

• Hilde: Heel wat miniemen tonen een gebrek aan interesse tijdens trainingen de 

voorbije weken 

- Er zal bekeken worden of er een ‘motivatiecoach’ kan gevonden worden 

om de atleten terug op scherp te zetten 

• Koen: Zijn er aangepaste wedstrijdtruitjes voor sommige atleten? 

- Bart heeft een extra bestelling geplaatst en waarschijnlijk zijn de XS-

modellen voor jongens beschikbaar 

- Atleten kunnen (in uitzonderlijke gevallen) nog steeds gebruik maken van 

de oude truitjes om in actie te treden  

Volgende vergadering: vrijdag 2 juli om 20u00 

 

 

 


