
Bestuursvergadering van  9 juli 2021 

 

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

Verontschuldigd: / 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 4 juni 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Opvolging gemaakte afspraken 

 

• Christophe gaat na zijn verlof enkele gesprekken met trainers voeren 

• De actiepunten moeten opgelijst worden in de toekomst en worden in elk verslag 

vermeld 

 

4. Jeugdcoördinator (+ concrete invulling takenpakket) 

 

• Britt wordt gevraagd op de bestuursvergadering van augustus (of op een apart 

moment) 

• Communicatie met ouders (maandelijks briefje, aanspreekpunt) en 

trainingsplanningen behoren zeker tot het takenpakket 

• Het organiseren van activiteiten moet door een werkgroep gebeuren (werkgroepen 

moeten samengesteld worden) 

 

5. Zoektocht nieuwe (jeugd)trainers + STAVAZA cadettengroep 

 

• Er kwam een sollicitatie binnen van Vincent Jacobs (bachelor LO in opleiding) en 

ook Peter Vandenkerckhove toont interesse 

• Iedereen wordt gevraagd zeker ook in de eigen vriendenkring eens rond te horen 

of er geïnteresseerden zijn; eventueel andere LO-studenten die dit als een 

stageopdracht kunnen zien 

• Er zijn zeker 3 trainers nodig per training/groep (dus 3 voor kan/ben; 3 voor 

pupillen en 3 voor miniemen) 

• Johan maakt een overzicht met de namen (zowel woensdagen als vrijdagen) 

 

 



6. Subsidiedossiers 

 

• Het dossier voor het verkrijgen van de beleidssubsidies werd ingediend bij de 

sportdienst 

• De coronasubsidies worden bepaald op basis van het aantal leden een club heeft 

en werd via hetzelfde dossier bevraagd 

 

7. Zomerplanning/criterium 

 

• Op 14 augustus vindt de manche van het Klein-Brabants jeugdcriterium plaats in 

Boom (WIBO) 

• PK estafette (28 augustus) en PK jeugd (18 september) zijn ook nog 2 

jeugdwedstrijden op de kalender 

• SPBO organiseert dag 2 van het PK AC op zondag 10 oktober 

 

8. Infrastructuur (+subsidie) 

 

• De kogel- en hoogspringstand zijn beiden aan vervanging toe (nieuwe kogelbalk 

zeker tegen 20 augustus) 

• Benny vraagt prijsofferte voor een nieuwe chauffage 

• Dossiers voor investering in duurzame infrastructuur kunnen voor 1 september 

ingediend worden bij de sportdienst 

 

9. Verwachtingen bestuur naar trainers toe  

 

• Tijdens SPBO-evenementen (wedstrijden, extra-sportieve activiteiten) wordt er 

verwacht dat zowel bestuursleden als trainers aanwezig zijn (in de mate van het 

mogelijke) 

• Het systeem van de drankbonnetjes tijdens de eigen meetings wordt herbekeken; zij 

die een langere shift doen zullen dus meer bonnetjes krijgen dan diegenen die een 

korte shift vervullen 

 

10. Extra bestuursleden (+functies) 

 

• Momenteel zijn er te weinig bestuursleden die zich bezig houden met het sportief 

beleid dus daar moet extra ondersteuning komen 

• Een sportieve cel zal samengesteld worden (bestaande uit jeugd- én 

disciplinetrainers); deze sportieve cel zal het sportief beleid bepalen en 

terugkoppelen naar het bestuur én de trainers 

• Op termijn kunnen eventueel de jeugdcoördinator, een afgevaardigde van de 

sportieve cel én de voorzitter van de atletenraad mee het bestuur ondersteunen 

op de vergadering 

 



11. Afspraken over trainingen (tijdens meetings) 

 

• Tijdens SPBO-wedstrijden worden alle trainingen geannuleerd en aan de 

beschikbare trainers wordt gevraagd om te komen helpen 

• Er wordt gepeild naar de noodzaak van 3 georganiseerde trainingen voor bepaalde 

groepen 

- Elke groep mag een derde training organiseren; best onderling te bespreken 

op de trainersvergadering of een item voor de sportieve cel 

 

12. Festiviteiten 

 

• Dag van de Bornemnaar: zondag 29 augustus (water, elektriciteit voor bakplaat, 

ijskast, waterkoker, wafelijzers, suikerspinmachine) 

• Dank-u-welreceptie: maart 2022 

• Clubavond: 23 oktober 

 

13. Bomen 

 

• Er kwam nog steeds geen nieuws over de bomenrij aan de golf 

• Johan stuurt mail naar de gemeente 

 

14. Rondvraag 

 

• Ann: Mag er een darts komen in Sparta 

- Toelating is er; reglement moet uitgewerkt worden zodat jeugdleden deze 

niet zomaar gebruiken  

• Jennifer: Liggen er nog geldomslagen in de club (puntensysteem 2019-2020)? 

- Er zijn nog enkele omslagen in het secretariaat   

• Benny: vraag voor camera buiten om het sluikstorten van hangjongeren tegen te 

gaan 

• Benny: vraag om de prijzen in de kantine aan te passen tegen de start van het 

volgende seizoen 

- Goedkeuring voor verhoging frisdranken tot 1,50 euro; de tarieven van de 

zware bieren/wijn blijven behouden 

 

15. To-do-lijst 

 

• Christophe: gesprek met trainers na zijn verlof 

• Johan: opmaak schema met trainers seizoen 2021-2022 

• Johan: mail gemeente voor bomenrij 

• Christophe: vragen aan Jasper om nieuwe kogelbalk te leggen 

• Benny: prijsofferte chauffage 

• Trainers/Johan: samenstellen sportieve cel 



-  

Volgende vergadering: vrijdag 6 augustus om 20u00 

 

 

 


