Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 13/12/2018
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria De Ridder, Maria Verbeeck, Eddy Vinck,
Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Frank Baart, Steve Moreaux
Afwezig :
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 8/11/2018 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
13/4/2017
8/11/2018
8/11/2018
8/11/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
AV 17/1/2019: annuleren van CC.
AV 17/1/2019: afspraken stoelen en
receptie bevestigen bij ’t Sportzicht.
Aanpassingen subsidiereglement
doorgeven aan College.

Wie?
RvB

Einddatum

Maria V.
Anita

ok
ok

Anita

ok

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Vrijwilligersvergoeding in de sportsector: verdubbeling van het jaarlijks plafond
goedgekeurd > doorgestuurd naar alle clubs op 12/12/’18
 Nieuwsbrief verenigingen 2019 > doorgestuurd naar alle clubs op 12/12/’18
Post: geen
3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 26/11/2018: 2.108,02 euro.
 Kosten drank infosessie GDPR nog niet geregeld zoals het moet!
 De factuur van CGG (Sportivos) van 150,00 euro zal betaald worden vanuit het
gemeentelijk budget “gezondheid”: preventieve acties naar gezondheid jeugd.
4) Voorbereiding AV 17/01/2019
Het agendapunt ‘nieuwe samenstelling adviesraad’ werd toegevoegd om een toelichting te
geven & een oproep te doen om bij de installatie van de sportraad, op een later tijdstip
(februari/maart), zeker aanwezig te zijn.
Reservatie van stoelen = ok.
Bestelling receptie is gebeurd.
Uitnodiging is vertrokken op 10/12/2018. Deelnemers dienen te bevestigen tegen 12/1/2019.
Agendapunten voor de varia:
 Aanpassing subsidiereglement
 Sportgala: deelname van ALLE clubs
5) Kalender 2019
Voorstel wordt besproken.
De vergaderingen van de RvB blijven voorlopig behouden op de 2de donderdag van de maand
om 20u45. Nieuwe raad kan eventueel nog wijzigingen maken.
Anita kijkt nog na op feestdagen en informeert rond datum ‘ondertekening document
uitbetaling subsidietoelage’.
Lagoondivers vragen om de organisatie van een bijscholing ‘Sport met grenzen – Aanpakken
van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport – Vlaggensysteem’.
Antwoord RvB: positief, onze kalender voorziet in oktober ruimte voor de organisatie van een
bijscholing. Anita informeert bij Dynamo project.

6) Nieuws vanuit sportverenigingen
 AVKA: 5 atletiek-meetings op het sportcentrum in 2019: 14/4 AAS-meeting, 4/5
BVV meisjes, 18/5 BVV alle cat. dames, 20/7 Open meeting, 28/9 Finales AAS.
 AVKA: Artikel in Gazet van Antwerpen op 7/12: gemeente betaald 37.000 euro voor
de nieuwe kooi. Dit is een verkeerde berichtgeving! De gemeente betaalt de waarde
van de huidige kooi en AVKA betaalt het leeuwenaandeel.
 16/2/2019: turnshow van Jong en Vrij.

7) Varia
 Rita Serveert: enorm succes tijdens laatste quiz op 7/12/2018. Liefst 40 ploegen
namen deel.
Datum
13/4/2017
13/12/2018
13/12/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Kosten drank GDPR recht trekken.
Kalender 2019:
1)nog nakijken op feestdagen
2)datum ondertekening document
volmacht subsidietoelage?
3)Informatie ‘Sport met grenzen’
opvragen.

Wie?
RvB
Anita - Pascal
Anita

Volgende vergadering AV 17/1/2019 om 20u00 in het ‘t Sportzicht.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

Einddatum

