Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 14/2/2019
Aanwezig: Gunther Crauwels, Maria Verbeeck, Eddy Vinck, Frank Baart, Harry Gijbels,
Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Steve Moreaux, Maria De Ridder
Afwezig:
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 13/12/2018 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
.
Takenlijst:
Datum
Actiepunten
Wie?
13/4/2017 Op te volgen: idee één
RvB
gevechtssportzaal
13/12/2018 Kosten drank GDPR recht trekken.
Anita - Pascal
13/12/2018 Kalender 2019:
Anita
1)nog nakijken op feestdagen
2)datum ondertekening document
volmacht subsidietoelage?
3)Informatie ‘Sport met grenzen’
opvragen.

Einddatum

ok
ok

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Planning affiche-ophaling Decaux in 2019 > doorgestuurd naar alle clubs op 6/2/2019
Post:
 geen
3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Afhandeling factuur GDPR (96,60 euro) van cultuurdienst is in orde.
 Factuur receptie na AV 17/1/2019: 613,60 euro. Korting?
 Saldo 4/2/2019: 504,54 euro.
4) Nabeschouwing AV 17/1/2019
Aantal aanwezige clubs: 22 (43 personen).
Het was de eerste maal dat er met deze vergadering gebruik werd gemaakt van vergaderzaal ’t
Sportzicht? Bevindingen: voor dit aantal personen minder geschikt; stoelen dienden extra
voorzien te worden; een gepaste zaalopstelling vinden was moeilijk. Een vaste beamer en
scherm ontbreken nog aan deze nieuwe locatie. Parkeerplaats was een probleem.
Leonaar of jeugdlokaal is beter.
Receptie? Eerste drank met fruitsap of cava werd vervangen door individuele keuze van drank
en werd door deelnemers beter bevonden, broodjes met allerlei beleg = goed, maar een open
broodje zou nog iets beter zijn, kwestie van te kunnen zien wat er op ligt.
Capoeïra aanschrijven waarom ze nooit aanwezig zijn.
5) Infosessies/bijscholing
Via mail van 2 januari en op de AV van 17 januari werd gepolst naar de belangstelling bij de
sportclubs voor de bijscholing ‘Sport met grenzen’ (aanpakken van lichamelijk en seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport) van Dynamo Project. Dit als voorstel om te laten
plaats vinden op donderdag 10 oktober 2019. Acht clubs hebben positief gereageerd. Doen?
Ok. Ook voor trainers? Ok.
Start: 19u30. Lokaal ’t Sportzicht.
Twee deelnemers gratis/club en resterende te betalen aan 12,50 euro per persoon.
Clubs aanraden zo snel mogelijk in te schrijven. Na afgesproken datum eventueel nog open te
stellen aan niet-Aartselaarse clubs indien nog plaatsen vrij.

6) Nieuws vanuit sportverenigingen
 SVAZ: 16/2 clubfeest in Leonaar &16/3 fundraising ontbijt in Sportcafé
 Maria Verbeeck vernam via Luc Van Limbergen de organisatie van de
Sportpersoonlijkheid Panathlon op 19 februari in de Sint-Annastraat te
Antwerpen. Maria kan echter niet aanwezig zijn.
 Krantenartikel in HLN: Veel chauffeurs kiezen ervoor om hun wagen te
parkeren aan sportchalet ’t Sportzicht, hoewel enkel verkeer voor laden en
lossen er is toegelaten. Onlangs was er zelfs een voorval waarbij de foutief
geparkeerde wagens een ambulance de weg versperden. Schepen van Sport
Bart Lambrecht (N-VA) luidt de alarmbel: “Als de overtredingen blijven
aanhouden, zullen er GAS-boetes volgen.
RvB: Bareel met code werkt niet afdoende wegens misbruik.
7) Varia
 Oproep kandidaten voor nieuwe RvB adviesraad sport: de gemeente verzette de
uiterste datum om je kandidaat te stellen naar 12 maart. Samenstelling sportraad: 7
leden + 1 secretaris (Anita).
 Sportgala 2020 gaat door op vrijdag 2 oktober in CC.
 Op het sportcentrum is dikwijls te weinig parkeerplaats! Werken Kleistraat nemen
veel plaats in op parking.

Datum
13/4/2017
14/2/2019
14/02/2019

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Bij capoeïra achter herhaaldelijke
afwezigheid op AV informeren.
Bijscholing ‘Sport met grenzen’ vast
leggen bij Dynamo Project.

Wie?
RvB
Anita
Anita

Volgende bijzondere AV 14/3/2019 om 20u00 in ‘t Sportzicht.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

Einddatum

april

