
Bestuursvergadering van 1 juli 2022 

 

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

Verontschuldigd: Hilde, Leentje 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 3 juni 2022 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Ambassadeurschap sportkledij 

 

• Het advies wordt gegeven aan atleten om zelf met Topsport contact op te nemen 

via mail en hun palmares (én voorwaarden van mogelijke andere privé-sponsors) 

door te geven 

• Het bestuur staat er op dat atleten van de club bij officiële aangelegenheden 

(wedstrijden) in SPBO-outfit verschijnen en dus Topsport promoten 

• Er kan niet verboden worden dat individuele atleten andere kledij dragen 

 

4. Gesprekken met jeugdtrainers en zoektocht trainers 2022-2023 

 

• Christophe nodigt elke leeftijdsgroep bij de jeugd uit voor een gesprek  

• De trainers werden via een google-document bevraagd over hun trainersambities 

van volgend jaar; weldra wordt er bekeken wie er bij welke groep kan staan 

• Een coördinator moet gezocht worden voor de kangoeroes/benjamins want laura 

stopt na dit seizoen 

 

5. Sportieve cel  

 

• Momenteel zijn er geen kandidaten bij de jeugdtrainers om deel uit te maken van 

de sportieve cel 

• Na de gesprekken van Christophe zal een nieuwe oproep gelanceerd worden 

 

6. Cad+ overleg  en communicatie naar miniementrainers en jeugdcoördinator 

 

• Er was een positief overleg tussen de cad+ trainers over hun samenwerking; 

Christophe zat het overleg bij 



• De miniemen kregen ondertussen het verslag 

• Een nieuw overleg wordt gepland in september 

 

7. Evaluatie zomerbar 

 

• Er was een heel leuke sfeer en meer volk dan verwacht 

• De eindafrekening gebeurt weldra 

 

8. Uitnodiging en uitbreiding feestcomité 

 

• Cindy zal uitgenodigd worden door het bestuur om de verantwoordelijkheden van 

het feestcomité (inclusief budget) te bepalen 

• Nieuwe leden voor het feestcomité worden gezocht 

• Voorstel is om het feestcomité te combineren met de atletenraad 

 

9. Kampersmeeting en organisatie familiedag 

 

• Op zaterdag 24 september zal de kampersmeeting gecombineerd worden met een 

familiedag 

• Marliese, Jennifer en Johan trekken het project 

• ‘Tent en Event’ wordt om prijsofferte gevraagd om extra tenten te huren 

• Interclubbers krijgengratis bbq; de kostprijs voor de rest hangt af van prijzen van 

Den Amer 

 

10. Gemeenschappelijke vergadering trainers-bestuur 

 

• De voorgestelde datum is woensdag 31 augustus; wordt nog afgestemd met de 

trainers 

 

11. UiTpas 

 

• Sparta Bornem zal aan de gemeente vragen om in te stappen in het UiTpas-project 

(inclusief kansenpas) 

• Bij een kansenpas betaalt het lid slechts 20% van het lidgeld (40% laat de club 

vallen en 40% past de overheid bij) 

 

12. Twizzit 

 

• Johan had een online-overleg met Olivier van Twizzit (softwarepakket om 

clubwerking te vergemakkelijken) 

• Olivier komt het project binnenkort ook voorstellen aan de rest van het bestuur 

 



13. Rondvraag 

 

• Johan: stuurt mail rond naar trainers om (jeugd)materiaal aan te kopen 

• Johan: vraag om aankoop nieuwe Canopy-tenten 

Volgende vergadering: vrijdag 5 augustus om 20u00 


