
Bestuursvergadering van  6 januari 2023

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

Aanvang vergadering: 20u15

Einde vergadering: 22u17

1. Goedkeuring vorig verslag

● Het verslag van vrijdag 2 december 2023 wordt goedgekeurd.

2. Kasverslag

● Bart leest het kasverslag voor en is goedgekeurd.
● De jeugdsportfondsen zijn binnen.
● Facturen gestuurd naar Topsport en Jasper.

3. Stavaza cross

● 3 extra kassa’s nodig. Kassapunten: Secretariaat, voetbal, kantine SPBO,
hamburgertent, grote tent

● Payconic enkel mogelijk in de kantine SPBO, de rest is cash te betalen
● Haksel is besteld voor over den asfalt
● PC/Printer/Papier nodig voor uitslagen (Bart)
● do 19/1 om 18u mankracht nodig in kantine SPBO (Christophe + Fred + Benny)
● Afhaling van speculoos, bananen  en cécémel wordt door Christophe verzorgd
● Plaats in de diepvries van kantine SPBO maken.( Jennifer)
● De helperslijst is ondertussen nog verder aangevuld, nog enkele vrijwilligers

nodig.
● Benny heeft 1 prijzenbon, Bart kijkt bij Topsport.
● Jury wordt onthaald zoals gewoonlijk, eten in kantine SPBO
● Administratieve papieren voorzien voor de juryleden (Johan)
● Aankopen van hamburgers en hotdogs( Benny)
● Christophe heeft de maker van de jury-app overtuigd om een bugfix te voorzien

zodat onze eigen scanners werken! Scanners van de VAL worden gebruikt als
back-up

● Stroom voor tenten e.d. is aangevraagd
● Audio-apparatuur wordt zondagmorgen opgezet(Bart+Fred)



● Beloning in vorm van bonnetjes voor helpers. Jennifer laat Bart weten hoeveel er
moeten zijn.

4. Stavaza trainers en atleten

● Merijn zal een proefsessie geven aan Scholier+ op 16/1. Echte start op 23/1 of
30/1. Vergoeding nog te bespreken

● Het aanbrengen van nieuwe trainers is nodig en blijft aangemoedigd. Er is wel een
procedure nodig om de trainers te onboarden met een verkennend gesprek met de
sportieve cel die het bestuur inlicht en om goedkeuring vraagt

● Voor de huidige problematiek omtrent de aangepaste trainingsuren n.a.v
coronamaatregelen met de daaruit voortvloeiende onbalans bij het aantal trainers
per groep vragen we aan de sportieve cel om met een voorstel te komen

5. Alternatief voor datum jeugdmeeting

● Christophe heeft met MOL gebeld. Een tekort aan juryleden gooit roet in het
eten. MOL kijkt of ze kunnen schuiven. Christophe volgt dit verder op.

6. Uitleg BTW-tarieven

● Benny vraagt hoe het zit met aftrekbaarheden en BTW-tarief. Bart heeft dit aan
een boekhouder gevraagd. Een complexe berekening bepaalt de aftrekbaarheid
van doorgaans rond de 50%

7. Verbruik elektriciteit

● Benny monitorde een verbruik van +/350kwh per maand voor de kantine. Dit
is vergelijkbaar met een doorsnee gezin van 4 personen. Voorlopig geen verder actie
hieromtrent.

8. Opberging materiaal

● Benny stelt vast dat het materiaalkot niet ordelijk blijft.
● Er wordt een teveel aan ballen gedetecteerd, maar tevens ook een kickertafel
● Het bestuur zal dit kot nogmaals op orde zetten. Een beurtrol zal aan de trainers en

hun groepen toegewezen worden om dit op regelmatige tijdstippen te controleren
en op orde te houden.

9. Bus interclub

● Voor de interclub op 7 mei dient een bus geregeld te worden. Marliese vraagt
dit na. Zie Ann voor info over bestelling bus van het jeugdweekend.



10. Varia

● (Bart) Haalt aan dat er een vrijwilligerscontract nodig is voor activiteiten zoals
de cross. We houden de boot nog even af wegens te veel administratief werk.

● (Christophe) Hoeveel en hoe vergoeden we de krachttrainer? Er zijn wettelijke
limieten. Er wordt geluisterd naar Merijn zijn voorstel?

Volgende vergadering: vrijdag 3 februari om 20u00


