
Bestuursvergadering van  7 januari 2022 

 

Aanwezig: Bart, Christophe, Leen, Jennifer, Marliese, Johan (verslaggever);  

Verontschuldigd: Benny,Nick, Ann, Hilde 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 3 december 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kalendercommissie 

 

• De online-vergadering van de kalendercommissie PCA wordt gevolgd  

• Voor SPBO zijn er geen problemen voor hun zomerorganisaties 2022 

• De volgende organisaties werden toegewezen: BVV cad/schol (zaterdag 30 april); 

BVV AC dames (zaterdag 7 mei); Klein-Brabants jeugdcriterium (zaterdag 2 juli); 

Memorial Jos Muyshondt (vrijdag 19 augustus); SPBO-kampersmeeting (zaterdag 

24 september) 

 

3. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

4. Cross SPBO 

 

• Het overlegmoment van donderdag 6 januari werd afgewacht om een definitieve 

beslissing te nemen over het al dan niet organiseren van onze veldloop  

• Vermits er geen versoepelingen kwamen, we ons parcours op een openbaar 

domein hebben én de nieuwe Coronacijfers opnieuw de slechte kant uitgaan werd 

er besloten om onze veldloop van 23 januari te annuleren 

• Deze beslissing werd genomen door de bestuursleden op donderdag 6 januari via 

een uitzonderlijke online-vergadering en werd unaniem ondersteund 

• De trainers, clubatleten, juryleden, VAL én KSV Bornem werden via e-mail op de 

hoogte gebracht van deze spijtige annulatie 

 

5. Stavaza ‘Herlaad je sportclub’ en takenpakket bestuursleden 

 

• Jennifer en Johan zijn naar nog een nieuwe sessie in Gent geweest en kregen 

huiswerk mee 

• De bestuursleden maken een takenpakket op van wat ze momenteel doen binnen 

hun functie 



• Tijdens de volgende vergaderingen (of op een apart moment) zullen we samen 

strategische en operationele doelstellingen opmaken voor de komende jaren 

 

6. Opleiding trainers en bijscholing (jeugd)trainers 

 

• Enkele trainers (Jörne, Kevin, Ellen en Tibo) zijn ingeschreven voor de 

start2coach-opleiding (in Haacht en Beveren) 

• Vanuit de VAL kwam de vraag welke clubs hun accommodatie ter beschikking 

willen stellen voor een bijscholing rond jeugdatletiek 

• SPBO wil de piste en kantine zeker ter beschikking stellen voor een bijscholing; 

Johan neemt contact op met Sietske (opleidingsverantwoordelijke binnen de 

VAL) 

 

7. Website en communicatie 

 

• De broer van Nick is een webdesigner en wordt door Christophe uitgenodigd voor 

een gesprek 

• Er moet iemand komen die de sociale media beheert (Facebook, Instagram, 

Twitter) 

 

8. Klein-Brabants jeugdcriterium  

 

• Na een positief overleg met de 4 partners werd er door WIBO plots beslist om van 

datum te veranderen en geen kangoeroes/benjamins toe te laten op hun wedstrijd 

• Na dit seizoen volgt een evaluatie en zal er bekeken worden hoe het criterium er in 

de toekomst moet uitzien 

 

9. Offerte hoogspringbak 

 

• De offerte van AMO werd ontvangen en Johan zal nog een tweede firma 

aanschrijven 

• Een medewerker van AMO zal gevraagd worden om de piste eens te komen 

bezichtigen 

• Er zal de komende weken zeker een beslissing genomen worden zodat de nieuwe 

hoogspringstand tegen het zomerseizoen in gebruik kan genomen worden 

 

10. Traktatie Den Amer 

 

• Traiteur ‘Den Amer’ wil de resten van hun eindejaarseten schenken aan de 

bestuursleden en trainers van SPBO; op zaterdag 15 januari worden ze 

uitgenodigd in de kantine 

• Het is hertenstoofpotje met kroketten en witloof 

• Het dessert wordt door de club zelf aangekocht bij de kinderboerderij 



• Momenteel zijn er 29 deelnemers ingeschreven 

 

11. Festiviteiten Karel Somers 

 

• Onder voorbehoud wordt Karel gevierd op de dank-u-welreceptie die plaatsvindt 

op 19 maart 

• Een andere optie is om hem uit te nodigen tijdens één van onze eigen wedstrijden 

om hem te vieren 

 

12. Sportieve cel 

 

• Koen, Marliese en Johan hebben zich via mail kandidaat gesteld voor de sportieve 

cel 

• Er worden nog een tweetal jeugdtrainers gevraagd 

 

13. Actiepunten vorige vergaderingen 

 

• Klusjesdag invoeren om alle technische defecten op te lossen 

• Tegen de vergadering van februari worden de actiepunten die de vorige maanden 

niet werden behandeld opgelijst 

 

14. Compensatie atleten voor gemiste meetings/crossen 

 

• Voorstel ter compensatie van de gemiste wedstrijden voor het sterrensysteem is 

om het huidige sterrenaantal te verdubbelen 

• De trainers worden gevraagd eventueel nog een testwedstrijd (met sterren) te 

organiseren tijdens de training of op een andere dag 

• De trainers mogen het sterrenaantal ook (her)bekijken; komende crossen/indoors 

mogen dus meer sterren krijgen 

 

15. Opkuis achterkant kantine en carport 

 

• Benny wil graag dat de grond van de achterkant van de kantine gelijk getrokken 

en verzorgd wordt 

• Zowel dat onderhoud als de opkuis van de carport zal gebeuren tijdens de 

klusjesdag 

 

16. Waardebonnen 

 

• Er zijn nog heel wat Bennybons maar vermits er geen cross is kunnen ze niet 

uitgedeeld worden 

• Bart, Marliese en Johan kopen enkele bons op 

 



17. Coronamaatregelen in de kantine 

 

• Als de CO²-meter te hoog gaat zal het tweede deel van de kantine open gezet 

worden, de gaskachel zal afgezet worden en de deuren zullen geopend worden 

• Johan zal ook nog eens een mail sturen naar alle leden dat een mondmasker 

verplicht is bij het betreden van de kantine 

 

18. Rondvraag 

 

• Johan: De datum voor de clubavond 2023 (zaal Kloosterheide) moet aangevraagd 

worden 

◼ 21 oktober 2023 wordt aangevraagd 

• Bart: Vraag terugbetalen van de atleten die reeds betaald hadden voor onze cross 

◼ Er zijn slechts 5 atleten en die zullen door de club zelf 2,5 euro 

terugbetaald krijgen 

• Leen: vanaf heden zal er niet meer gepoeft kunnen worden om misverstanden te 

vermijden 

Volgende vergadering: vrijdag 4 februari om 20u00 


