
Bestuursvergadering van  5 november 2021 

 

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

Verontschuldigd: Ann, Nick 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 6 oktober 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. ‘Herlaad je sportclub’ 

 

• Op donderdag 4 november was er een online-sessie om ons mee te begeleiden in 

de toekomstvisie van onze club (aanwezigen waren Christophe, Jennifer, Jente 

Ruys, Helene Lejon, Hilde, Els Joos en Johan) 

• SPBO heeft een SWOT-analyse opgemaakt en zal op basis daarvan doelstellingen 

formuleren tijdens de volgende sessie 

• Jennifer en Johan gaan op 18 november naar Gent voor een volgende 

gezamenlijke sessie  

 

4. Cross 2022 

 

• KSV Bornem werd gevraagd voor het gebruik van de kantine (en wifi-netwerk) 

maar er kwam nog geen antwoord  

• De vraag wordt gesteld of we met scanners gaan werken of met kaartjes 

(eventueel eens navragen in Mechelen en/of andere organisaties) 

• SPBO zal 2 tablets en 2 scanners aankopen (4G) 

• De inschrijvingen via atletiek.nu zijn ondertussen geopend  

 

5. Investeringen 2022 

 

• Volledige hoogspringstand (een bak, een mat én een onderstel) 

• Buitenwand kantine (voorkant secretariaat) 

• Afstootbalken verspringen  

 

 



6. Wedstrijden zomer 2022 (aanvraagdata) 

 

• BVV cadetten en scholieren op zaterdag 30 april (toegewezen) 

• BVV AC vrouwen op zaterdag 7 mei (toegewezen) 

• Voorstel voor zaterdag 2 juli wat betreft jeugdcriterium (eventuele uitwijking naar 

9 juli) 

• Voorstel voor vrijdagavond 19 augustus voor Memorial Jos Muyshondt 

• PK estafette (zaterdag 27 augustus) is aangevraagd  

• Kampersmeeting begin oktober? 

 

7. Kalendervergadering (+ VETA) 

 

• Op 11 december zal de kalendervergadering plaatsvinden (locatie nog niet 

gekend) 

• Bart en Christophe zullen aanwezig zijn 

 

8. Opstart sportieve cel 

 

• Johan stuurt een mail naar de trainers wie hierin wil zetelen (afgevaardigden van 

de disciplinegroepen én jeugd) 

• De opstart hiervan wordt gepland tegen begin 2022 

 

9. Heropstart werkingsgroepen en atletenraad  

 

• Eventuele werkgroepen die opgericht worden of moeten worden uitgebreid: het 

feestcomité (uitbreiding), materiaalbeheer (of materiaalmeester), 

ICT/communicatie-groep 

• Het lijkt weinig opportuun om jeugdatleten (tot en met miniem) te laten zetelen 

binnen een atletenraad 

• Johan doet een oproep naar kandidaten voor de atletenraad en een nieuw reglement 

wordt opgesteld 

 

10. Opleidingen trainers 

 

• Al onze (nieuwe) trainers zullen gestimuleerd worden om opleidingen te volgen 

• In het voorjaar 2022 zal SPBO een start-to-coach opleiding organiseren 

 

11. Goedkeuring reglementen 2021-2022 

 

• Johan stuurt de verschillende reglementen voor het puntensysteem van de atleten 

seizoen 2021-2022 door naar de bestuursleden 

• Zowel het sterrensysteem (kangoeroes tem miniemen), het puntensysteem 

(cadetten tem Masters) als de Bennybons worden goedgekeurd en staan op de 



website 

 

12. Bomenrij 

 

• Christophe heeft gebeld naar Nicole Van Praet (schepen van Groen) 

• Er zijn momenteel nog strubbelingen over het heraanplanten van nieuwe bomen 

waardoor het dossier vertraging oploopt 

 

13. Touchscreen 

 

• Christophe is gaan informeren voor de aankoop van een touchscreen 

• Fredje (vriend Ann) zal gevraagd worden om eventueel een applicatie te maken 

om clubrecords te laten verschijnen (eventueel nog uitbreiding naar andere 

mogelijkheden) 

 

14. Rondvraag 

 

• Het sintfeest zal nog een jaar uitgesteld worden (met de huidige coronacijfers 

vinden we een organisatie niet opportuun); De atleten krijgen wel snoepgoed 

(Benny bestelt speculaas) 

Volgende vergadering: vrijdag 3 december om 20u00 

 

 

 


