
Bestuursvergadering van  4 februari 2022 

 

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

Verontschuldigd: Nick, Ann, Hilde, Marliese 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 7 januari 2022 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het verslag voor 

 

3. Verslag overleg cad+groepen 

 

• Het verslag wordt ter kennisgeving meegedeeld 

 

4. Beslissing hoogspringstand 

 

• Er wordt gekozen voor AMO-sport (mat van 6x4x0,7m; bijbehorende vlonder, 

aluminium overkapping en nieuwe palen) 

• Johan stuurt de gegevens door en Bart neemt telefonisch contact op met Jan 

Moreels 

• Er zal een dossier naar de gemeente gestuurd worden om een 

infrastructuursubsidie te bekomen 

• Johan hoort bij scholen of er iemand een hoogspringmat kan gebruiken 

 

5. Stavaza ‘Herlaad je sportclub’ + verder verloop 

 

• Jennifer en Johan hebben de voorlaatste sessie gevolgd in Gent en gaan op 

donderdag 10 februari voor een laatste keer (naar Affligem)  

• De volledige oefening wordt binnenkort ook in de club gedaan met een 

uitgebreidere groep (bestuur, trainers, atleten,…) 

 

6. Programma eigen meetings 

 

• Johan gaf, na overleg met de trainers, de programma’s van onze 3 meetings door 

• Deze meetings verschijnen weldra op atletiek.nu 

 



7. AV PCA 

 

• Johan volgde op zaterdag 30 januari de online Algemene Vergadering van het PC 

Antwerpen 

• De 2 kandidaten (Guido en Hans-Peter) werden allebei verkozen 

• SPBO ondersteunt de interpellatie van AC Hulshout niet 

 

8. Dank-u-welreceptie 

 

• De receptie zal plaatsvinden op zaterdag 19 maart 

• Het feestcomité zal gevraagd worden om iets uit te werken 

• Naast bestuursleden, trainers, juryleden en sponsors worden ook de helpers van de 

meetings van het voorbije anderhalve jaar uitgenodigd 

 

9. Tegemoetkoming sponsors 

 

• Als tegenprestatie voor hun sponsoring zal het bestuur gaan eten in Puurs Lof 

• Bij Den Amer zal het receptiemateriaal gehaald worden voor de dank-u-

welreceptie; ook de bbq (familiedag?) zal aan hen uitbesteed worden 

 

10. Schilderwerken kantine 

 

• Tegen de eerste meeting van het seizoen moet de voorkant van de kantine 

geschilderd worden 

• Op de klusjesdag wordt dit ingepland 

 

11. Onderhoud piste 

 

• Binnen- en buitengoot moet nog eens uitgekuist worden (klusjesdag) 

• Johan stuurt nogmaals een mail naar Nicole Van Praet over de bomenrij 

 

12. Vergaderdata 

 

• De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 4 maart met een 

minimumagenda (afwezigheid van Jennifer en Johan) 

• De Algemene Vergadering van de VAL is op zaterdag 19 maart in provincie Oost-

Vlaanderen (locatie nog te bepalen); Christophe zal de club vertegenwoordigen 

• De Algemene Vergadering van de sportraad vindt plaats op maandag 21 maart 

 

13. Kids-jurylid 

 

• Er wordt een opleiding (2u30) voorzien specifiek voor het jureren van het nieuwe 

wedstrijdconcept voor kangoeroes en benjamins 



• De trainers van de kangoeroes/benjamins worden gevraagd om deze opleiding te 

volgen; ook andere cadetten, scholieren én ouders worden gevraagd 

• Johan stuurt een mail naar de betrokken leden 

 

14. Coronamaatregelen 

 

• Er komen steeds meer leden in de kantine zonder masker en de kantine wordt nog 

te vaak gebruikt als kleedkamer en dat is in deze tijden zeker niet de bedoeling 

• Een actieplan voor de co²-meter moet bedacht worden 

• Johan stuurt een mail naar de trainers om hun atleten te wijzen op de regels 

 

15. Actiepunten vorige vergaderingen 

 

• Ivan Inzé komt op 18 februari naar Sparta om de uitbouw van een nieuwe website 

te bekijken 

• De jeugdleden kregen ondertussen een alternatief om hun 3 gemiste sterren van de 

SPBO-cross te compenseren via een oefencross op zondagvoormiddag 

• Aan trainers wordt gevraagd om een datum te bepalen voor de klusjesdag 

• Fredje is bezig met een app om de clubrecords vlotter te vinden 

 

16. Rondvraag 

 

• Jennifer: Zijn er al nieuwe topjes bijbesteld 

◼ Bart gaat eens horen bij Topsport maar er is vertraging op alle bestellingen 

• Bart: Boudewijns heeft de geluidsinstallatie verkocht dus voor de prijsuitreiking 

tijdens de cross moet er een alternatief voorzien worden 

Volgende vergadering: vrijdag 4 maart om 20u00 


