
Bestuursvergadering van 6 mei 2022 

 

Aanwezig: Bart, Christophe, Benny, Leen, Jennifer, Marliese, Hilde, Leentje, Johan 

(verslaggever);  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 1 april wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Verslag atletenraad 

 

• Helene Lejon, voorzitter van de atletenraad, stelt het verslag van de eerste 

vergadering van de vernieuwde atletenraad voor (18 maart 2022) 

• Een Instagram-account moet aangemaakt worden om nog meer volk te bereiken 

via sociale media 

• Enkele foam-rollers en rekkers aankopen (via Topsport) 

• Thema-avonden organiseren in de kantine om volk te lokken (sticky-friday, Sparta 

at the beach, happy hour,….) 

• Uitkijken naar (her)inkleding van de kantine; zitzakken zoeken of lounchzetels 

 

4. Denkdag toekomst SPBO 

 

• We willen een denkdag organiseren volgens het concept ‘Herlaad je sportclub’ 

met afgevaardigden van verschillende doelgroepen (ouders, atleten, trainers, 

bestuur, medewerkers,…) 

• Er wordt later een datum gekozen (ofwel begin juli ofwel september) 

 

5. Afrekening jeugdweekend 

 

• Omdat Bart laattijdig de documenten heeft ontvangen wordt dit punt verdaagd 

naar volgende vergadering 

 

6. Beloning kookouders 

 

• Voorstel is om de kookouders van het jeugdweekend elk een bon van 50 euro te 

geven bij Chez Nona  



7. Voorbereiding gemeenschappelijke vergadering  

 

• Trainerskorps 2021-2022 (en minimumengagement) 

• Opleidingen trainers 

• Afspraken engagementen 

• Doodle wordt opgemaakt voor een gemeenschappelijke vergadering (woensdagen 

en vrijdagen) 

 

8. Toekomst bestuur (zoektocht nieuwe leden) 

 

• Enkele mensen moeten bewust aangesproken worden 

• Er zal gevraagd worden om ook regelmatig aanwezig te zijn op de club 

 

9. Lidgelden halverwege het jaar 

 

• Voor een nieuw lid wordt de volgende regel gehanteerd ‘betaling van een 

administratieve kost (30 euro) + 10 euro per maand die nog in het seizoen 

komt  

• Bestaande leden betalen gewoon hun klassieke lidgeld (uiteraard zonder 

administratieve kost) 

 

10. Elektronische betalingen 

 

• Via de overheid hebben we vernomen dat er minstens één vorm van elektronische 

betaling mogelijk moet zijn 

• Er zal onderzocht worden om via Payconiq te betalen in de club (tablet wordt 

aangekocht) 

 

11. Oude hoogspringstand 

 

• Momenteel liggen de kussens gewoon op de piste (zonder onderafdekzeil)  

• De hoogspringstand zal verwijderd worden als hij niet gebruikt wordt 

 

12. Rondvraag 

 

•  (Marliese) Er is een kandidaat-speerwerptrainer die bereid is om training te 

komen geven; Marliese brengt hem in contact met het bestuur 

•  (Johan/Jennifer) Bijbestellen van t-shirt voor interclubdeelnemers voor deze 

editie en voor volgend jaar 

• (Bart) Nu de juryleden opslag hebben gekregen moeten we nadenken wat we nog 

gaan organiseren 

• (Benny) Geeft financieel overzicht mee van de cad/schol interclub 

• (Benny) Regeling van de receptie van Chareltje (inclusief cadeau) 



Volgende vergadering: vrijdag 3 juni om 20u00 


