
Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 9/2/2017 

 

Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria De Ridder,  Eddy Vinck, Maria 

Verbeeck, Frank Baart, Steve Moreaux, Anita Braeckmans 

Verontschuldigd:  

Afwezig :  

 

1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 8/12/2016 + takenlijst 

Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen. 

 

Takenlijst: 

Datum Actiepunten Wie? Einddatum 

9/4/2015 Vergadering vz adviesraden en 

schepencollege 3/6/2015 

Eddy 2016 

10/12/2015 Overzicht evenementenkalenders 

van de clubs die gehuisvest zijn op 

het sportcentrum? 

AV sportraad ok 

12/05/2016 Mobiliteitsplan: aanbeveling 

doorgeven aan Bart de Bruyn. 

Oversteekplaats in de Leugstraat ter 

hoogte van Zonnetij. 

Anita ok 

12/05/2016 Opvolgen aanvraag bij Dynamo 

Project voor de bijscholing 

‘Wegwijs in fiscaliteit en de 

sportclub’ 

Anita ok 

10/11/2016 Afrekening scholenveldloop maken  ok 

10/11/2016 4de donderdag of nog maar 1 AV 

vergadering per jaar 

RvB ok 

10/11/2016 Stemsysteem van sportgala uitleggen 

op de AV januari 2018 

sportdienst  

10/11/2016 Opvragen info stemming laureaten 

2016. 

Anita vergadering 

maart 

10/11/2016 Tevredenheid-enquête traiteur tegen 

AV januari 2018 

  

 

10/11/2016 Afspraken maken rond “speciale 

gebeurtenissen” 

(geboorte/huwelijk/overlijden …) 

 vergadering 

maart 

 

 

2) Ingekomen stukken 

Via mail ontvangen: 

 Bijscholing positief coachen Edegem  > opgestuurd naar alle clubs op 8/2/2017 

 

Post: 

 De kaaspoort: de grootste in kaasschotels! Voor een gezellige en succesvolle avond en 

een aangedikte clubkas willen wij u een origineel voorstel doen: een kaas- en 

wijnavond, aan zeer aantrekkelijke voorwaarden … winkel@kaaspoort.be. 

 Folder 50+ sporteldag werd uitgedeeld. 

 

 

3) Financiën 

 Overlopen van de rekening.  

 Saldo 9/2/2017:  1255,84 euro. 

 Uitgave receptie algemene vergadering 19/1/2017: 542,33 euro (traiteur) &  

40,23 euro drank CC. 

 

 

mailto:winkel@kaaspoort.be


 

4) Nabeschouwing AV 19/01/2017 

Goed verloop van de vergadering. Sommige vonden de toelichting over het nieuwe zwembad 

te lang. Er wordt gevreesd dat de kostprijs van een zwembeurt omhoog zal gaan. 

 

Toegezegde aanwezigen blijven blijkbaar niet allen voor de nieuwjaarsreceptie. Vandaar 

sommige hapjes te veel. Volgende AV opvragen wie naar de vergadering komt en wie blijft 

voor de receptie. 

 

Gemengde tevredenheid over de hapjes. Misschien ander concept of traiteur zoeken naar 

volgend jaar toe. Door misopvatting over de keuze van de hapjes & de afspraak van de 

fingerfood, werd door Eddy het verkeerde besteld bij de traiteur. Deelnemers hebben hiervan 

geen hinder ondervonden. Maria Verbeeck krijgt uitgave van dubbel fingerfood uitbetaald. 

 

Voortel AV 2018: 18 januari in CC (reeds in optie genomen). De nieuwe locatie op het 

sportcentrum, die daartegen zou af dienen te zijn, is ook wel interessant. Akkoord. Informeren 

bij Pascal en met beslissen wachten tot in het najaar of de nieuwe locatie op het sportcentrum 

hiervoor tijdig zal klaar zijn. 

 

 

5) Campagne ‘Vrijwilligers’ 

Probleemstelling: verenigingen hebben soms te weinig vrijwilligers om organisaties rond te 

krijgen. Daarom is de cultuurraad gestart met de campagne ‘Vrijwilligers, samen voor 

cultuur’. Hiermee brengen zij het rijke en diverse socio-culturele verenigingsleven in de 

gemeente onder de aandacht. Verschillende verenigingen kunnen een helpende hand 

gebruiken. Door hun activiteiten positief in het daglicht te brengen, hoopt de cultuurraad jong 

bloed aan te trekken. Acties: rubriek ‘In de kijker’ in het gemeentelijk infoblad de komende 

edities, filmpjes op facebook, … Verdere acties cultuurraad? 

Nood/invulling door sportraad? 

 

 

6) Bevraging i.f.v. conceptnota ‘herbestemming leegstaande infrastructuur Laar’ 

Veertien sportclubs hebben gereageerd, waarvan twee zonder behoefte. De reacties werden 

samengevat en verstuurd naar Nele Jacobs (CC) op 2/2/2017. Praktische uitwerking ervan is 

echter pas gepland voor de volgende legislatuur. 

 

7) Bijscholing oktober 2017 

SVAZ is vragende partij voor een bijscholing over vergoedingen van lesgevers met een tarief 

hoger dan de vrijwilligersvergoeding. 

Voorstellen : 

 Software tool Sportspay van SD Worx wordt aanbevolen door Steve. Of SD Worx 

hierover een infosessie wil komen geven, is de vraag. Maria De Ridder informeert op 

maandag 13/2 en laat iets weten. Kostprijs softwarepakket: 500 euro/jaar. 

 De sessie “Sport en tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector” van 

dynamoproject zou vermoedelijk ook de sessie kunnen zijn waar we naar op zoek zijn. 

Streefaantal: 20 personen, min. 15. Duurtijd 3 uur. Tarieven: € 12,50 voor bestuurder 

sportclub aangesloten bij een erkende federatie. 

De voorkeur gaat uit naar Sportspay. 

 

 

8) Nieuws vanuit sportverenigingen 

- Harry Gijbels: Er komt een nieuwe wielerwedstrijd in Aartselaar op 10 september 2017 met 

elite zonder contract/beloften, genaamd ‘De Ster’. 

- SVAZ: - organiseert op 6 mei een huis aan huis wafelverkoop. 

- Internationale Master-wedstrijd op 22 april (’s avonds). 

- AVKA: organiseert op 17 april AASmeeting voor kleintjes & op 7 mei Beker van 

Vlaanderen. Voor cadetten en scholieren. 



- Rita Serveert: Voor de eerste maal organisatie van officieel badminton tornooi op 11 & 12 

maart in de Nachtegaal te Kontich, waaraan iedereen kan mee doen. 

 

 

9) Varia 

- Eddy Vinck verhuist rond oktober/november naar Kapellen. Bij de nieuwe samenstelling 

van een bestuur (volgende legislatuur) zal hij zich niet meer als voorzitter kandidaat stellen. 

- Blijkbaar hebben de deelnemers bijscholing 1/12/2016 hun attest nog niet ontvangen. Anita 

informeert bij Jan Inghels van Dynamo Project. 

- Harry Gijbels kan op de website Aartselaar de subsidieaanvraag 2017 niet vinden. Anita 

stuurt link door. 

- Els Verbruggen is van een zoontje bevallen. Vanaf 7 februari wordt zij vervangen door 

Vincent Piette. Hij is te bereiken op de mail els.verbruggen@aartselaar.be of 03/8774903. 

 

 

Datum Actiepunten Wie? Einddatum 

9/4/2015 Vergadering vz adviesraden en 

schepencollege 3/6/2015 

Eddy 2016 

10/11/2016 Stemsysteem van sportgala uitleggen op 

de AV januari 2018 

sportdienst  

10/11/2016 Opvragen info stemming laureaten 2016. Anita vergadering 

maart 

10/11/2016 Tevredenheid-enquête traiteur tegen AV 

januari 2018 

  

 

10/11/2016 Afspraken maken rond “speciale 

gebeurtenissen” 

(geboorte/huwelijk/overlijden …) 

RvB vergadering 

maart 

9/2/2017 AV januari 2018 opvragen wie komt voor 

vergadering, wie voor receptie 

Anita  

9/2/2017 Bouw nieuwe accommodatie op 

sportcentrum op schema? 

Pascal april 

9/2/2017 Locatie AV 2018 definitief vastleggen. Anita najaar 

9/2/2017 Opvragen verdere acties campagne 

‘vrijwilligers’ door cultuurraad? 

Anita  

9/2/2017 Mogelijkheid infosessie Sportspay door 

SD Worx? 

Maria De 

Ridder 

 

9/2/2017 Link op website i.v.m. subsidieaanvraag 

2017 doorsturen naar Harry. 

Anita  

9/2/2017 Ander concept/traiteur AV 2018. RvB  

9/2/2017 Herbestemming infrastructuur Laar.  volgende 

legislatuur 

9/2/2017 Aanpassen reglement subsidies voor 

‘bijwonen algemene vergadering’. 

Sportdienst dec. 2017 

Pascal? 

9/2/2017 Attesten bijscholing 1/12/2016? 

Informeren bij Dynamo Project. 

Anita  

 

 

Volgende vergadering AV 9/3/2017 om 20u45 in sportcafé. 

 

Voor het verslag 

Anita Braeckmans 
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