
Bestuursvergadering van  7 oktober 2022 

 

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

Verontschuldigd: Leentje, Hilde, Benny 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 5 augustus 2022 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor  

 

3. Verslag gezamenlijke vergadering  

 

• Het verslag van woensdag 31 augustus wordt overlopen; punten voor het bestuur 

worden later deze vergadering behandeld 

 

4. Verslag vergadering jeugdtrainers 

 

• Het verslag van woensdag 21 september wordt overlopen; punten voor het bestuur 

worden later deze vergadering behandeld 

 

5. Energiebesparende maatregelen 

 

• Volgens de berekeningen zouden de voorschotten naar 2000 euro gaan 

• Een timer moet geplaatst worden aan de frigo’s zodat ze niet nodeloos aan staan  

• Toiletbezoek door de atleten via zijdeur (tussendeur gesloten en geen verwarming 

in tweede stuk) 

• Poort van de berging gesloten houden (zelfs tijdens de training) 

• Op de laatste dag van de maand moet de energiestand opgeschreven en 

bijgehouden worden 

• Afspraken maken met de huurders van de kantine (huurprijs kantine stijgt naar 

150 euro voor leden en 250 euro voor niet-leden) 

• Sluitingsuur van de kantine op woensdag wordt voorgesteld (22u) 

• Chauffage in secretariaat uitzetten en in de kantine half 

• Deze maatregelen gaan in vanaf woensdag 12 oktober 

 

6. Clubavond 

 



• Johan sluit af en brengt de 4 muziekboxen mee 

• Jennifer brengt de rest van het gerief naar zaal Kloosterheide 

• Alles van trofeeën/geldomslagen en naturaprijzen is in orde 

 

7. Opstart nieuwe seizoen 

 

• Leen maakt drankkaarten (losse bonnetjes van 1 euro of anderhalve euro) 

• Jennifer krijgt een opleiding ALABUS zodat ze ook leden kan inschrijven 

• De trainers kennen hun specifieke groepen (en werden voorgesteld op de info-

ouderavond) 

• Vanaf de eerste borstnummers binnen komen maakt Jennifer de omqlagen 

 

8. Evaluatie Kampersmeeting en Familiedag  

 

• Het is bijzonder jammer dat het slecht weer was maar de organisatie was top 

• Het eten werd gesmaakt en de medewerkers werden bedankt 

• Er waren niet bijzonder veel niet-Spartanen op de kampersmeeting waardoor er 

weinig inkomsten stonden tegenover de (hoge) jurykosten 

• Volgend jaar uitkijken om eventueel foodtrucks te laten komen 

 

9. Uitbreiding bestuur 

 

• Frederik Polen wordt gevraagd om het bestuur bij te staan  

• We houden onze ogen en oren open om potentiële nieuwe bestuursleden te vinden 

 

10. Kledij (nieuwe) trainers 

 

• Nieuwe trainers krijgen een volledig pakket (en tekenen contract) 

• Marliese en Jennifer bekijken prijzen kledij Topsport  

• Eventueel zal er een jaarlijks budget gegeven worden aan trainers die al langer 

dan een jaar in dienst zijn die dan hun eigen pakket kunnen kiezen 

 

11. Nieuwe website 

 

•  Ivan Inzé heeft een nieuwe website ontworpen en de bestuursleden werden 

gevraagd hier even naar te kijken 

• Op het eerste zicht ziet het er goed uit 

• Gevraagd wordt naar de gebruiksvriendelijkheid om de website te voeden 

 

12. Prijzen kantine 

 

• Leen doet een voorstel voor nieuwe drankprijzen 

• Een tegenvoorstel wordt gedaan 



• Volgende vergadering goedkeuring gevraagd om nieuwe prijzen te laten ingaan 

vanaf 1 januari 2023 

 

13. Feestelijkheden seizoen 2022-2023 

 

• Mini-groepjes feestcomité; vraag om budget per activiteit 

• Winterbar: woensdag 21 december 2022 

• Dank-u-welreceptie: zaterdag 25 maart 2023 

• Zomerbar: 23 juni 2023 

• Familiedag: 23 september 2023 of 30 september 2023 

• Clubavond: 21 oktober 2023 

 

14. Evaluatie Dag van de Bornemnaar 

 

• Volgend jaar in shiften werken om de belasting voor de helpers te verminderen 

• Koelcel gevraagd om volgend jaar alles fris te kunnen houden 

• 300 euro voor centrale toog is weinig 

• Jennifer en Marliese gaan de cheque afhalen in het landhuis  

 

15. Stavaza cross 2023 

 

• Scanners worden gecheckt 

• Johan stuurt mailtje naar de voetbal om de grote kantine te huren (eventueel wordt 

voetbal uitgesloten 

 

16. Crosstent 

 

• Christophe herstelt de tent na eerdere stormschade 

 

17. Reiniging dak/goten 

 

• We zoeken iemand om het dak (en de goten uit te kuisen) 

• Eventueel kunnen we Jeroen De Groote vragen 

 

18. Demo Twizzit 

 

• Op maandag 10 oktober is er een online presentatie van het software-pakket van 

Twizzit 

• Christophe, Jennifer en Johan wonen dit overleg bij 

 



19. Rondvraag 

 

• (algemeen) Wedstrijden buiten de piste/cross moeten zelf vergoed worden (enkel 

5 euro kan terugbetaald worden net zoals bij pistewedstrijden) 

• (Marliese) Vraag om een afscheidscadeau te voorzien voor trainers die vorig jaar 

afscheid genomen hebben (Anouk, Chiara, Laura, Bart) 

Volgende vergadering: vrijdag 4 november om 20u00 


