
Bestuursvergadering van  8 februari 2023 

 

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

Cindy wordt uitgenodigd 

Verontschuldigd: Marliese, Jennifer, Leentje 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 6 januari 2023 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Bart leest het kasverslag voor  

 

3. Mail van Cindy ivm dank-u-welreceptie en clubfeest 

 

• Op 25 maart vindt de dank-u-welreceptie plaats 

• Cindy neemt contact op met een traiteur (richtbudget 750-1000 euro) 

• Voor de clubavond zoekt ze ook een traiteur die opnieuw in buffetvorm zal 

werken 

• We moeten nadenken over het concept van de clubavond 2024; eventueel in 

Sparta zelf gecombineerd met familiedag (tent plaatsen, voetbalkantine,…) 

• Per evenement zal er een budget bepaald worden zodat Cindy weet waarmee ze 

kan weerken 

• Johan doet nog eens oproep voor helpers (zomerbar, winterbar, familiedag, dank-

u-welreceptie en clubavond) 

 

4. Opfrissing AED-opleiding 

 

• Christophe zal Jan Laureys vragen om deze scholing/opleiding te geven  

 

5. Aankoop materiaal  

 

• Marliese heeft een lijstje ingediend met werpmateriaal 

• Merijn wordt gevraagd wat hij nodig heeft (aquabags, fitnessballen, rekkers,..) 

• Johan vraagt nog extra springtouwen 

• Bart zal de bestelling plaatsen 

 

6. Afstootbalken springbak en overkapping steeplebak 

 



• Christophe zal aan Ecowell vragen om afstootplanken te maken in 

plastiek/kunststof 

• Ook overkapping voor de waterbak zal gevraagd worden 

 

7. Rol Michael Verbruggen binnen de organisatie 

 

• Hij zal uitgenodigd worden door het bestuur 

• Mogelijk kunnen we hem vragen om een werkgroep (crossen/organisaties/…) te 

leiden 

 

8. Organiseren bijscholing jeugdtrainers 

 

• Johan vraagt scholing vortex aan 

• De jeugdtrainers zullen bekijken wat de ideale datum hiervoor is 

 

9. Uittreksels strafregister door trainers 

 

• Bij de start van het volgende seizoen moeten we dit opvragen bij onze trainers 

 

10. Kasteelfeesten in Hingene 

 

• De directeur van het kasteel Hingene wil voor de kasteelfeesten iets doen rond de 

Olympische spelen van 1920  

• SPBO heeft te weinig vrijwilligers om hieraan mee te werken 

 

11. Rondvraag 

 

• (Christophe) Houtschors verwijderen die er nog ligt na de cross 

• (Frederik) Timemanager aanstellen voor de vergaderingen of bij de agendapunten 

een soort inschatting van de tijd maken 

• (Frederik) Google drive maken om alles te centraliseren;  

- positief advies 

Volgende vergadering: vrijdag 3 maart om 20u00 


