Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 8/09/2016
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria De Ridder, Eddy Vinck, Anita
Braeckmans
Verontschuldigd: Maria Verbeeck, Frank Baart
Afwezig : Steve Moreaux
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 9/06/2016 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
9/4/2015
10/12/2015

12/05/2016

12/05/2016

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Overzicht evenementenkalenders
van de clubs die gehuisvest zijn op
het sportcentrum?
Mobiliteitsplan: aanbeveling
doorgeven aan Bart De bruyn.
Oversteekplaats in de Leugstraat ter
hoogte van Zonnetij.
Opvolgen aanvraag bij Dynamo
Project voor de bijscholing
‘Wegwijs in fiscaliteit en de
sportclub’

Wie?
Eddy

Einddatum
2016

AV sportraad

13/10/2016

Anita

ok

Anita

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Uitnodiging Academische zitting > opgestuurd naar alle clubs op 6/7/2016
 Vormingen najaar 2016 in Sportregio Rivierenland + speciaal aanbod Sportraad
Aartselaar voor vorming ‘fiscaliteit’ op 1/12/2016 > opgestuurd naar alle clubs op
20/7/2016
 Affiche jogging ‘Dwars door Aartselaar’ aug. 2016 > opgestuurd naar alle clubs op
27/7/2016
 De Aftrap. Recreatief voetbaltornooi op 28/8/2016 op Sportcentrum Peerdsbos
Brasschaat > opgestuurd naar alle clubs op 1/8/2016
 Bijscholingen ‘Inleiding tot het begeleidingstraject: Een vrijwilligersvriendelijke
sportclub’ > opgestuurd naar alle clubs op 25/8/2016
 Uitnodiging Gemeente Aartselaar: Officiële opening Jeugdhuis De Leonaar >
opgestuurd naar alle clubs op 25/8/2016
 Uitnodiging Gemeente Aartselaar: Inhuldiging nieuw kunstgras op voetbalveld >
opgestuurd naar alle clubs op 25/8/2016
Post:
 Sportvorming najaar 2016 van de provincie.

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 6/9/2016: 2331,13 euro.
 Al vier betalingen ontvangen voor de bijscholing ‘fiscaliteit’ van 1/12/2016.
 1250,00 euro jaarlijkse subsidie ontvangen van het gemeentebestuur.

4) Maand van de sportclub 2016
Alles is lopende. De folders werden aan iedereen verdeeld. Liever affiches (2 à 3) en 10
foldertjes voor volgend jaar. Maand van de sportclub werd eveneens aangekondigd via de
Aartselaarse elektronische borden, en via de website van Bloso. Folders werden eveneens
verspreid via de gemeentediensten.

5) Draaiboek scholenveldloop 28/9/2016
Laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet.
 Els Verbruggen heeft prijs 2 euro voor broodjes aan scholen medegedeeld.
 Grote flessen water voor medewerkers: bruis water zal niet meer aanwezig zijn. Enkel
plat water.
 Els brengt mee: water voor hot-dog-toestel, glazen voor de cava en vuilzakken..
 Broodje voor ongeveer 12 voorlopers te voorzien.
 Wie komt er nog helpen in het tentje? Jeanine en Harry.
 Eddy heeft 12 flessen cava besteld. Zullen koel zijn. Woensdagmorgen af te halen.
Overschot wordt verder gebruikt tijdens sportgala.

6) Voorbereiding AV sportraad 13/10/2016
Agenda :
1) Infosessie ‘Vrijwilligerswetgeving’ door Dynamo Project
2) Goedkeuring verslag AV 21/01/2016
3) Binnengekomen post
4) Stand van zaken sportpromotie & sportpromotie 2017
5) Voorstelling elektronische aanmeldingsformulier voor activiteiten/evenementen online
6) Voorstelling evenementenkalender sportcentrum
7) Varia
Aan Pascal Declercq zal gevraagd worden of er nog bijkomende agendapunten zijn.

7) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Atleten van AVKA doen mee aan de Memorial Van Damme. Eén atleet in het
voorprogramma en één atleet in het hoofdprogramma.
 Eerste atletiekkamp van AVKA is goed meegevallen. Eigenlijk te warm. Aantal
deelnemers: 48.
 Het goede weer heeft voor 204 deelnemers gezorgd tijdens de jaarlijkse jogging.
 Memorial Stanny Verlooy 4/9/2016. Het weer was te winderig, vandaar veel
afzeggers.

8) Varia
 Dynamo-Project: Onze aanvraag voor de bijscholing “Wegwijs in fiscaliteit en de
sportclub” is definitief bevestigd. Datum: donderdag 1 december 2016 om 20u00 in
het jeugdlokaal. Eerste melding aan de sportclubs op 20/7/2016 (zie ingekomen
stukken via mail). Momenteel 5 inschrijvingen (1 uit Aartselaar, 4 van buiten de
gemeente). Promotie naar onze clubs zal nog meerdere malen herhaald worden.
Wegens verlof van Anita zal Els Verbruggen vanaf november de verdere opvolging
overnemen.
 Provinciale vergadering 10/6/2016: Maria Verbeeck heeft hierop Eddy Vinck
vervangen. Zij heeft ons gemeld dat tijdens deze vergadering door een afgevaardigde
van Sport Vlaanderen (Bloso) in hoofdzaak werd gepraat over Sport Vlaanderen.
- Waarom naamswijziging;
- Nieuwe decreten;
- Nieuwe normen voor subsidiëring van de sportfederaties.

Wij nemen aan dat wij hiervan nog een verslag zullen toegestuurd krijgen vanuit de
provincie.
 Sportgala: dranken 1,80 worden 2 euro en dranken 2,70 worden 3 euro. Overzicht
medewerkers vanuit de sportclubs wordt bekeken.
 Werken in Dijkstraat duren lang.
Datum
9/4/2015
10/12/2015

12/05/2016

8/09/2016

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Overzicht evenementenkalenders van
de clubs die gehuisvest zijn op het
sportcentrum?
Opvolgen aanvraag bij Dynamo
Project voor de bijscholing ‘Wegwijs
in fiscaliteit en de sportclub’
Bijkomende agendapunten voor AV
van 13/10/2016?

Wie?
Eddy

Einddatum
2016

AV sportraad

13/10/2016

Anita

ok

Anita > Pascal

Volgende vergadering AV 13/10/2016 om 20u in De Leonaar.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

