Sportraad Aartselaar

Verslag algemene vergadering 18 januari 2018

Aanwezig:
Afgevaardigde(n) van :
ABC Shuttle, Antwerp Golf School, AVKA, ABBC, Rita Serveert, Tori, WTC 't Vliegend Wiel, SVAZ, Get
Wild, De Vierde Pas, Katsu, TTC, Lazio Coma, SJKT Juno Kata, Wandelclub-PASAR-A’laar, WTC Ten
Dorpe, ARBC, ST Jong en Vrij, Up2skate, Lagoondivers, Ki Chin Tai, SVAT, SVAV, WTC ’t Schrijverke,
Tom Lorrentop
Voorzitter sportraad (Eddy Vinck)
Ondervoorzitter sportraad (Maria Verbeeck)
Penningmeester sportraad (Harry Gybels)
Secretaris sportraad (Anita Braeckmans)
Sportpromotor (Vincent Piette)
Sportfunctionaris (Pascal Declerck)
Schepen van Sport (Bart Lambrecht)
Verontschuldigd:
Luc Van Limbergen (Organisatiecomité wielerwedstrijd), Maria De Ridder (lid RvB/Rita Serveert)
Afwezig: A'laar petanque club, Capoeira Meia Lua de Buzios, FAB, MIP's, WTC 't Heiken Vooruit

1. Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck

2. Bekrachtiging advies Sportraad 11/5/2017
Vereniging The Animals hebben ons op 4/5/2017 gemeld te willen uittreden als erkende
sportvereniging. Een verhuis naar een andere gemeente was noodzakelijk omwille van het
onmogelijke uur waarop hun trainingen plaatsvonden. Langer groeien kon niet meer. Zij danken
de sportdienst voor de toffe samenwerking en moest er ooit een vechtsportzaal komen, mogen
we hen gerust terug contacteren. Advies RvB 11/5/2017: positief. (zie bijlage 1)
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.
3. Goedkeuring verslag AV 19 januari 2017
Laatste punt varia i.v.m. sportpromotor Els Verbruggen. Maria Verbeeck (Tori) vraagt wanneer
Els terug komt. Antwoord Pascal Declerck: Els heeft medisch verlof tot 1 maart, maar
waarschijnlijk zal ze pas na de paasvakantie haar werk terug hervatten.
Goedgekeurd.

4. Binnengekomen post
De post van de voorbije maanden wordt doorgenomen door de raad van bestuur en opgenomen
in hun verslag. Elke club ontvangt dit verslag. Wie iets over deze post wil raadplegen of meer info
wenst, laat dit gerust weten aan de sportraadsecretaris, zij bezorgt u het nodige.

Via de post ontvangen:
Geen
Via de mail ontvangen:
 Zorgt jouw vereniging mee voor een onvergetelijke Buitenspeeldag in Aartselaar? >
doorgestuurd naar alle clubs op 15/01/2018
 Info i.v.m. planning ophaling affiches en gem. infoblad 2018 > doorgestuurd naar alle clubs
op 18/01/2018

5. Goedkeuring jaarverslag 2017
De powerpoint wordt overlopen door Anita Braeckmans (zie bijlage 2).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

6. Financieel verslag 2017
De powerpoint wordt overlopen door Harry Gybels (zie bijlage 3).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

7. Stand van zaken sportpromotie
Voorbije sportpromotie 2017: Powerpoint wordt overlopen door Anita Braeckmans.
Sportpromotie 2018: Powerpoint wordt overlopen door Vincent Piette. Sportkamp ABBC zal door
gaan van 20 tot 24 augustus. (zie bijlage 4)
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.
8. Toelichting over de investeringen/werken 2018
Schepen van Sport Bart Lambrecht geeft een overzicht van de sportinvesteringen en
sportbeleidsaanpassingen die er deze legislatuur zijn geweest. Toelichting met foto’s a.d.h.v. een
PowerPointpresentatie (opsomming zie bijlage 5).
Bart bedankt voor de geweldige samenwerking tot nu toe!

9. Stand van zaken nieuwbouw
Pascal Declerck ligt toe. Er is geen achterstand met het gebouw, maar we zijn wel te laat.
Normaal was 23 december 2017 de einddatum. Door het zeer slechte weer in december met o.a.
veel regen is er wateroverlast … plus een bijkomende stormschade heeft er voor gezorgd dat er
achterstand is bij de buitenaanleg. Firma Janssens is momenteel met de drainage begonnen. Er
wordt gemikt om rond de derde week van februari open te kunnen gaan.
Binnen in het gebouw is bijna alles klaar. Volg alles op facebook.
Maria Verbeeck (Tori) vraagt of er een rondleiding wordt voorzien? Antwoord Pascal Declerck:
daar gaat voor gezorgd worden.

10. Kalender 2018
Overzicht wordt rondgedeeld (zie bijlage 6).
Schepen Bart Lambrecht: de nieuwe accommodatie zal rond april-mei feestelijk ingehuldigd
worden.
11. Varia
 Dirk Delmot (ABBC): het zomersportkamp van ABBC zal tijdens de derde week van augustus
door gaan.








Maria Verbeeck (Tori):
o heeft in de krant gelezen dat de gemeente Schelle ook nog zou participeren in het
zwembad. Antwoord Bart Lambrecht: opgelet met artikels in kranten, maar de
deelname van bijkomende gemeenten kan nog altijd tot voor de zomer.
o hoopt dat alle gebruikers van de dojo de koppen bij elkaar steken voor de noden
o wil als ondervoorzitter nogmaals benadrukken dat problemen/noden van
verenigingen (van welke aard ook) steeds mogen gesignaleerd worden aan de
sportraad
Linda Vernie (Get Wild): voor de bijscholing van 11 oktober, graag iets naar het financiële.
Pascal Declerck: mijn takenpakket wordt steeds groter … zijn erbij gekomen: de jeugddienst,
De Leonaar, de nieuwe accommodatie, … en heeft daarom dringend nood aan een
stafmedewerker en aan onderhoudspersoneel. De stafmedewerker kan tevens de
sportpromotie ondersteunen.
Eddy Vinck:
o binnenkort zal er een toelichting komen over het preventietraject Sportivos
(problemen rond alcohol- en druggebruik). Datum 8/3/2018 onder voorbehoud.
Later hier meer over.
o zal zich volgend jaar niet opnieuw kandidaat stellen als voorzitter voor de sportraad.
Het op pensioen gaan en zijn verhuis naar Kapellen hebben hem tot deze beslissing
gebracht.

Voor het verslag
Anita Braeckmans
sportpromotor

