
Bestuursvergadering van 1 april 2022 

 

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

Verontschuldigd: Helene Lejon 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 7 maart wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Planning meetings 2022 

 

• De helperslijst voor de Beker van Vlaanderen cadetten/scholieren (30 april) en AC 

vrouwen (7 mei) werd verstuurd naar alle SPBO-leden  

• Er moet eten voorzien worden voor de juryleden tijdens de eerste meeting 

• Bart voorziet kassa’s voor secretariaat en 2 kassa’s voor een eetstandje 

• Dankzij 8 nieuwe Kidsjuryleden zullen de jurykosten meevallen op de meeting 

van 2 juli 

 

4. Zoektocht trainers (Stavaza) 

 

• Er zijn 5 reacties gekomen op de vraag voor nieuwe trainers (specifiek voor 

kangoeroes/benjamins en pupillen) 

• Jytte Diddens en Mira Van Roy zullen aantreden op vrijdag bij de 

kangoeroes/benjamins en Fien Biesemans zal bij de pupillen ingeschakeld worden 

• Lisa Genijn en Sara-Lise Duysters worden nu al opgeleid op woensdagen om 

volgend jaar volwaardig trainer te worden 

 

5. Uitbreiding bestuur (plan van aanpak) 

 

• Het mag geen vrijblijvend engagement worden maar nieuw bloed is zeker welkom 

• Een uitbreiding met een afgevaardigde van de trainers én de voorzitter van de 

atletenraad lijkt opportuun 

• Er zullen nog enkele mensen aangesproken worden 

 

 



6. Kampioenschappen (en aanwezigheid bestuur) 

 

• Er zullen opnieuw bestuursleden aangeduid worden om aanwezig te zijn op 

kampioenschappen 

• Johan (BVV pup/min meisjes, PK AC dag 1 en dag 2), Benny (BVV AC 

mannen), Christophe (PK jeugd), Jennifer (BVV AC mannen), Bart (BVV pup/min 

jongens) werden al aangeduid 

 

7. Goedkeuring puntensysteem winter  

 

• Het bestuur keurt de toegekende sterren (jeugd) en punten (cad+) voor het 

winterseizoen 2021-2022 goed 

 

8. Huldiging Karel Somers 

 

• De  receptie om ere-jurylid Karel Somers te vieren zal plaatsvinden op 7 mei (na 

de interclub AC vrouwen) 

• Aan Hilde en Katleen wordt gevraagd (om via Ingrid) een gastenlijst op te stellen 

• Oud-atleten en collega juryleden zullen zeker gevraagd worden 

 

9. Evaluatie klusjesdag 

 

• De aanwezige helpers worden bedankt 

• Jennifer zal het secretariaat nog uitkuisen 

• Volgende taken moeten nog uitgevoerd worden: naar het containerpark rijden 

(Jeroen De Groote), zijkant en achterkant van kantine en garage moet 

geschilderd worden, buitengoot verder afwerken 

 

10. Aankleding kantine 

 

• Dit punt werd besproken op de atletenraad (Leentje zal dit volgende keer komen 

voorstellen) 

• Een dartsbord (of zelfs 2 stuks) zal geplaatst worden in de kantine en ook foto’s 

worden omhoog gehangen 

 

11. Initiatieven om kantine in de kijker te zetten 

 

• Idem vorige punt (verslag atletenraad afwachten) 

• De darts die er komt te hangen zal gepromoot worden (weliswaar met een 

reglement voor de gebruikers) 

 

 

 



12. Problematiek crosstent 

 

• Er blijft een probleem om de tent te vervoeren 

• Volgend jaar zullen ook ouders aangesproken worden om deze te vervoeren 

• Indien er na de jeugdreeksen nog atleten zijn die de tent willen gebruiken zal één 

van hen ze moeten naar huis brengen 

 

13. Etentje bestuur 

 

• Het bestuur gaat bij sponsor Puurs Lof eten op zaterdag 18 juni 

 

14. Rondvraag 

 

• Benny: Jeroen De Groote zal een bedanking krijgen voor zijn bijdrage tijdens de 

klusjesdag 

• Marliese: Kan er aan bestuur van KSV Bornem gevraagd worden wanneer de 

velden worden ingezaaid en om geen sproeiers meer op te zetten tijdens de 

trainingen 

Volgende vergadering: vrijdag 6 mei om 20u00 


