
Bestuursvergadering van  5 augustus 2022 

 

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

Verontschuldigd: Leentje, Hilde 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 1 juli 2022 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor 

 

3. Trainersvergoedingen 

 

• Ondertussen hebben enkele jeugdtrainers de start2coach-cursus gevolgd waardoor 

hun loon zal aangepast worden 

 

4. Verslag onderhoud met jeugdtrainers 

 

• Christophe heeft een onderhoud gehad met de trainers van de 3 jeugdgroepen 

(kangoeroes/benjamins, pupillen en miniemen) 

• Er zijn 3 grote werkpunten: een duidelijke structuur creëren, betere communicatie 

en meer ondersteuning voor (jonge) beginnende trainers 

• Het verslag wordt weldra verspreid 

 

5. Opleiding (jeugd)trainers 

 

• Sparta Bornem organiseert in het najaar (start 3 september) een opleiding 

start2coach en initiator 

• Er schreven zich al enkele trainers van Sparta Bornem in 

• De data worden weldra gecommuniceerd 

 

6. Stavaza Memorial Jos Muyshondt 

 

• De helperslijst is nog niet volledig; er zijn nog een zestal helpers nodig 

• We zullen proberen om woensdag de werpsectoren al te leggen (Johan stuurt mail 

naar KSV Bornem) 

• Vrijdagnamiddag wordt de rest opgebouwd  



• Drankkaarten worden achteraf gegeven aan alle deelnemende Spartanen (volgens 

het puntenreglement) 

 

7. Stavaza Kampersmeeting 

 

• Er is een prijsofferte voor springkastelen 

• Bakkers worden gezocht (Fredje is kandidaat) 

• Prijzen worden vastgelegd op 20 euro (volwassenen) en 15 euro (kinderen) 

• Christophe gaat langs bij Den Amer om prijsofferte te vragen 

• Johan maakt de uitnodigingen 

 

8. Stavaza Dag van de Bornemnaar 

 

• Benny zal de stand opbouwen en komt achteraf ook afbreken; andere helpers 

worden gezocht 

• Er worden pannenkoeken en hotdogs aangeboden 

• Christophe wil mee de centrale toog bemannen 

• Vervoer (remorque) wordt gezocht 

 

9. Cross Bornem (datum en aanvraag gemeente) 

 

• SPBO organiseert de jaarlijkse veldloop op zondag 22 januari 2023 

• Johan doet een aanvraag bij het evenementenloket van de gemeente (inclusief 

elektriciteit) 

• Kantine voetbal zal gevraagd worden 

 

10. Gezamenlijke vergadering 

 

• Johan stuurt een vraag rond om agendapunten op te vragen 

• De vergadering wordt gepland op woensdag 31 augustus om 20u 

 

11. Opstart nieuwe seizoen (oa. Lidgelden) 

 

• Voorstel is om de lidgelden op te slaan naar 100 euro (recreanten) en 150 euro 

(wedstrijdatleten); leden krijgen wel een drankbon van 15 euro om te komen 

drinken in de kantine 

 

12. Stavaza clubavond 

 

• Cindy wordt uitgenodigd om alles te bepalen 

 

 



13. Materiaallijst trainers 

 

• Johan geeft gedetailleerde lijst aan Bart op basis van de reacties van de trainers 

 

14. Steeplebak 

 

• Christophe en Bart gaan met een dompelpomp de steeplebak leegmaken 

 

15. Brugdagen in vakantie 

 

• Er moet uniformiteit komen wanneer er wel/geen training is 

• Voorstel is om geen jeugdtraining te geven op brugdagen 

 

16. Rondvraag 

 

• (Benny) maakt simulatie over de drankprijzen in de kantine 

• (Johan) Pascal Borry stuurde een filmpje door dat gemaakt werd met een drone 

boven onze piste; hij zal gevraagd worden om een nieuw promofilmpje te 

maken 

• (Marliese) lijnen werpsector nog eens schilderen 

Volgende vergadering: vrijdag 2 september om 20u00 


