
Bestuursvergadering van  2 december 2022 

 

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

Verontschuldigd: Frederik, Hilde, Bart 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 4 november 2022 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Johan leest het kasverslag voor (in opdracht van Bart) 

 

3. Stavaza cross 

 

• We vragen om zelf tappers te voorzien in de kantine van KSV Bornem 

• Leen maakt bonnetjes van 2,5 euro, 3,5 euro en 4 euro 

• Pannenkoeken (3 euro voor 2); hamburgers en hotdogs (3,5 euro); verse soep (3 

euro) 

• De helperslijst is ondertussen al vrij goed gevuld 

• De tent zal geplaatst worden op zaterdag; het parcours en de tentjes op vrijdag 

• Benny bekijkt budget voor de prijzen 

• Keuze blijft voor eigen atleten (cad+) tussen een naturaprijs of Bennybon van 

Topsport 

• Christophe maakt de uitnodiging voor sponsors 

• Er zullen voordeelinkomkaarten (3 euro) ter beschikking zijn voor eigen atleten 

• Johan geeft aantal medailles door aan Bart 

 

4. Prijsje per categorie eerste Spartaan per categorie op cross 

 

• Ook een medaille voor de eerste Spartaan per categorie pupillen en miniemen 

• Naturaprijsje voor eerste Spartaan per categorie vanaf cadet 

 

5. Feestcomité (mail Cindy) 

 

• Winterbar: 2 extra vuurkorven zijn aangekocht; Arne Lenaerts wil DJ zijn; 

Christophe en Johan komen al helpen 

• Cindy zal minstens één keer per jaar worden uitgenodigd voor de 

bestuursvergadering 

• Er werd een oproep gedaan voor extra helpende handen voor het feestcomité 



 

6. Mail Lotte 

 

• Christophe zal een antwoord formuleren op Lottes mail en haar doorverwijzen 

naar de sportieve cel 

 

7. Bepalen data zomerwedstrijden 2023 

 

• Zomerwedstrijden worden aangevraagd 

• Memorial Jos Muyshondt: vrijdag 30 juni 

• Klein-Brabants jeugdcriterium: zaterdag 1 juli 

• Kampersmeeting: Marliese bekijkt datum 

• Johan vraagt data aan via Alabus 

 

8. Bepalen kostprijs jeugdweekend  

 

• Voorstel van bestuur is om 60 euro te vragen aan de deelnemers 

• Eventueel verkoop van iets (truffels, koekjes, snoep,…) om geld in te zamelen 

 

9. Kledij trainers 

 

• Jennifer gaf bestelling door aan Bart voor de nieuwe trainers (basispakket van 3 

kledingstukken) 

• Trainers lijsten op wat ze nodig hebben en op basis daarvan zullen er budgetten 

opgemaakt worden 

 

10. Lidgelden voor leden die later aansluiten 

 

• Bestaande leden betalen 150 euro 

• Nieuwe leden vanaf 1 april 60 euro korting 

 

11. Zoektocht beheerder sociale media en nieuwe website 

 

• Timo wordt uitgenodigd voor een gesprek 

 

12. Varia 

 

• (Jennifer) Afscheid van de trainers (Bart, Chiara, Laura, Anouk)  

- Drankbonnetjes om in de kantine te komen drinken en een fles van entrepot 

du vin 

• (Marliese) Vraag om bus voor interclub AC 

- Indien in Tielt wordt er bus besteld 

• (Benny) Vraag om kerstboom in Sparta 



- Britt versiert de boom 

Volgende vergadering: vrijdag 6 januari om 20u00 


