VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR SPORTRAAD AARTSELAAR op 8/12/2016
Aanwezig: Pascal DECLERCK - Eddy VINCK – Maria VERBEECK - Harry GIJBELS – Gunther CRAUWELS
Verontschuldigd: Anita BRAECKMANS – Els VERBRUGGEN – Maria DE RIDDER – Frank BAART
Afwezig: Steve MOREAUX
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 10/11/2016 + takenlijst.
Verslag wordt goedgekeurd.
2) Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
3) Financiën
Saldo op 04/12/2016 = € 2.544,83
4) Definitieve afrekening Scholenveldloop 28/09/2016: winst = € 237,04
5) Definitieve afrekening Sportgala 21/10/2016: Winst = € 309,47
Totale winst van beide activiteiten = € 546,51.
6) Nabeschouwing bijscholing Fiscaliteit 01/12/2016
De lesgever heeft deze bijscholing uitstekend gebracht, en iedere deelnemer heeft dit positief ervaren. Op vraag van
Pascal zal Maria Verbeeck het evaluatieformulier van Dynamo invullen en doorsturen.
Er waren totaal 19 ingeschrevenen, waarvan 14 lid van een erkende Aartselaarse sportvereniging en 5 niet-leden. Er
zijn 3 deelnemers niet komen opdagen. (1 lid Aartselaar + 2 niet-leden).
Iedere aanwezig deelnemer zal per e-mail een attest van Dynamo mogen ontvangen.
7) Bijscholing 1/12/2016: afpunten/terugbetalen onkosten aan Aartselaarse Sportclubs:
De totale factuur van deze bijscholing bedraagt € 200 (€ 12,50 x 16 aanwezige deelnemers). Dynamo zal ons deze
eerstdaags overmaken.
Aan Harry wordt gevraagd om de deelnamekost voor de Aartselaarse leden terug te betalen; d.i.
Zwemclub:

Frank BAART en An POELMANS

Atletiek:

Ludo BRION en Gunther CRAUWELS

Rita Serveert:

Maria DE RIDDER en Eddy VERVAET

Turn Jong en Vrij:

Greta VAN REETH en Eddy VINCK

Tennis:

Birgit PLESSERS

Judo:

Sheila PENNY (Maria VERBEECK= niets terug te betalen; had deelnamekost niet betaald)

Basket:

Dirk DELMOT (Yolande PHILIPS= niet terug te betalen; had deelnamekost niet betaald)

Voor Basket was ook Nico De BEUKELAER ingeschreven, doch deze was niet aanwezig en heeft ook deelname kost
niet betaald.
Voor 5 deelnemers niet-lid (Jan PINTENS – Gert HURKMANS – Stijn MIERMANS – Lieven VAN HOOF en Kris
GEYPEN/OLMEN SPORT) moet geen terugbetaling gebeuren.

8) Voorbereiding AV januari 2017
De dagorde hiervoor werd opgemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck
Goedkeuring verslag AV okt 2016
Binnengekomen Post
Goedkeuring jaarverslag 2016
Financieel verslag 2016
Stand van zaken sportpromotie
Kalender 2017
Campagne “Vrijwilligers” – rondvraag noden bij clubs.
Toelichting en stand van zaken nieuw sportcomplex.
Varia
Receptie

Uitnodiging receptie is geldig voor 2 personen per club (effectieve afgevaardigde en plaatsvervanger). Deadline
voor 13/1/2017.
9) Voorbereiding receptie 19/01/2017:
Eddy zal traiteur Heller contacteren om de (warme) hapjes te verzorgen, alsook de bediening ervan + drank. Er is nog
een overschot van drank + nootjes, die aangekocht werden voor het Sportgala. De 13 flessen cava zullen eerst
worden geserveerd. Als tussendoortje zetten wij op de tafels nootjes, alsook rauwe groentjes met dipsausje,
waarvoor wij zelf (Maria Verbeeck) zullen zorgen.
10) Campagne “vrijwilligers”:
Dit item zal besproken worden op de AV van 19/01/2017
Het “Gala van de Vrijwilliger” vindt plaats op vrijdag 24/11/2017.
11) Nieuws vanuit de sportverenigingen:
Er is geen nieuws vanuit de sportverenigingen.
12) Varia:
Tijdens de RvB van 10/11/2016 had Eddy Vinck gevraagd om de AV van oktober voortaan te verschuiven naar de 4 de
donderdag i.p.v. de 2de. Er wordt hieraan geen gevolg verleend, doch overeengekomen om voortaan nog maar 1x per
jaar een Algemene Vergadering Sportraad te houden en dit tijdens de maand januari . Er wordt voorgesteld om de
AV van oktober jaarlijks te vervangen door een bijscholing van Dynamo.
Er werden geen andere varia punten besproken.

Volgende vergadering RvB 09/02/2017 om 20u45 in het sportcafé.

Voor het verslag
Maria VERBEECK en Gunther CRAUWELS

