
Bestuursvergadering van  10 september 2021 

 

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

                  Lotte en Cindy (feestcomité) 

Verontschuldigd: Nick, Ann, Leen 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 6 augustus 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Clubavond 2021 

 

• Cindy en Lotte (feestcomité) worden uitgenodigd voor de vergadering 

• De clubavond (via COVID-safe ticket) vindt plaats op zaterdag 23 oktober in zaal 

Kloosterheide 

• Maximum 180 deelnemer die enkel online kunnen inschrijven 

• DJ ligt ondertussen vast  

• De Rietgaard wordt gecontacteerd als mogelijke traiteur 

• Ceremonieel gedeelte voor cad+ atleten die voldoende punten hebben maar ook 

voor de jeugd die heeft deelgenomen aan het PK 

 

3. Festiviteiten 2021-2022 

 

• Woensdag 22 december 2021: winterbar 

• Zaterdag 19 maart 2022: dank-u-welreceptie 

• Vrijdag 24 juni 2022: Sparta@thebeach (cocktailbar) 

• Zondag 28 augustus 2022: Dag van de Bornemnaar 

• Zaterdag 8 oktober 2022: clubavond 

 

4. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

5. Opstart nieuw seizoen 

 

•  Op 1 oktober zullen de (online) inschrijvingen voor seizoen 2021-2022 starten; 

Er verschijnt een link op de website, de huidige atleten krijgen een mail en er 

wordt een briefje verspreid 

• De lidgelden blijven onveranderd 



• September is een ‘probeermaand’ vanaf later mogen ze 3 proeftrainingen volgen 

alvorens een beslissing te nemen 

• Johan begint alle documenten te printen voor de omslagen en Jennifer zal deze 

samenstellen 

• Jennifer wordt het aanspreekpunt vanuit het bestuur voor nieuwe leden 

• Op 13 oktober is er overgang (trainers en bestuur worden gevraagd voor het 

infomoment) 

 

6. Stavaza trainers 2021-2022 

 

• Er werd een overlegmoment gepland tussen de bestuursleden en alle (nieuwe) 

jeugdtrainers voor volgend seizoen 

• We hebben voldoende trainers voor seizoen 2021-2022 

• Kangoeroes/benjamins: Kevin, Fenne, Danté, Nele en Laura (woensdag); Laura,  

       Nele, Anouk en Danté (vrijdag) 

• Pupillen: Ann, Tibo en Jörne (woensdag); Ann, Nick en Vincent (vrijdag) 

• Miniemen: Hilde, Ellen en Johan (woensdag); Hilde, Ellen en Britt (vrijdag) 

• Reserven: Chiara VL, Brera en Janne 

• Peter wordt (ver)sprintrainer voor jeugd én cad+ 

• Bij de disciplinetrainers wijzigt er niets 

 

7. Sportieve cel 

 

• Om het sportieve beleid te bepalen zal een sportieve cel opgericht worden vanaf 

oktober 

• Johan roept potentiële leden op maar een 6-tal lijkt voldoende  

• De disciplinetrainers komen eerder al eens samen om hun punten/trainingen op 

elkaar af te stemmen 

 

8. Investeringen seizoen 2021-2022 

 

• Er moet een volledig nieuwe hoogspringstand komen 

• De planken aan de buitenkant van het secretariaat zijn aan vervanging toe 

• Frigo’s van de kantine moeten aangepast worden 

• Verlichting aan de toren is noodzakelijk voor het PK 

 

9. (Her)verdeling taken bestuur  

 

• Jennifer zal tijdens het jaar mee de inschrijvingen van nieuwe atleten doen 

• Johan zal haar een cursus Alabus geven 

 

 



10. Evaluatie avondmeeting (en belonging) 

 

• Door een elektronisch probleem (niet de schuld van SPBO) waren er geen 

tijdsopnames voor de 800-en en de Medley estafettes 

• Er waren veel deelnemers en dat is zeker positief 

• De punten voor het beloningssysteem werden nog niet berekend omdat er geen 

tijden zijn voor bepaalde atleten 

• Wegens de huidige omstandigheden wordt er beslist om enkel kantinebons te 

geven 

 

11. Evaluatie Dag van de Bornemnaar 

 

• We hebben een omzet van 1280 euro binnen gehaald (eten was een goeie zaak 

maar er werd zeer weinig gedronken) 

• Dank aan de medewerkers (inclusief Stefan die alles vervoerd heeft)  

• We moeten veel sneller beginnen met het juiste volk te zoeken 

 

12. PK AC (stavaza) 

 

• Johan heeft een takenlijst voor de dag zelf opgemaakt en roept medewerkers op 

• Johan neemt contact op met Lyra wat betreft eten 

• Inkleding moet in orde zijn dus Christophe regelt planten voor het podium 

• De tent wordt opgezet op woensdag 

• De scoreborden worden opgehaald in Lier ’s avonds na PK dag 1 

 

13. Zichtbaarheid clubrecords 

 

• Ofwel in papieren versie in boekvorm 

• Ofwel een touch-screen plaatsen in de kantine 

 

14. Begeleiding ‘Herlaad je sportclub’ 

 

• Gratis opleiding en Christophe heeft SPBO ingeschreven 

• Jennifer en Christophe volgen dit project op 

 

15. Probleem bomen en ganzen 

 

• Johan zal officiële klachtmail sturen over de ganzen 

• Johan stuurt mail naar Nicole Van Praet over de bomen/eikels 

 

16. Rondvraag 

 

• Johan: Op woensdag 29 september vindt de scholenloop plaats 



◼ Christophe, Benny en Johan stellen parcours samen 

• Benny: dak en goten kantine zijn een groot probleem en 70+ers kruipen niet meer 

op het dak 

• Hopelijk reageert de gemeente op het bomenprobleem 

Volgende vergadering: vrijdag om 20u00 


