
Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 9/3/2017 

 

Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Eddy Vinck, Frank Baart, Steve Moreaux, Anita 

Braeckmans 

Verontschuldigd: Maria Verbeeck, Maria De Ridder 

Afwezig :  

 

1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 9/2/2017 + 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 

10/11/2016 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 

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  

9/2/2017 Opvragen verdere acties campagne 

‘vrijwilligers’ door cultuurraad? 

Anita ok 

9/2/2017 Mogelijkheid infosessie Sportspay door 

SD Worx? 

Maria De 

Ridder 

ok 

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

2017 doorsturen naar Harry. 

Anita ok 

 

 

2) Ingekomen stukken 

Via mail ontvangen: 

 Aartselaar tracht een hartveilige gemeente te zijn, onder andere door de investeringen 

in AED-toestellen. Bart Lambrecht ontving een mail van onze OCMW-voorzitter 

Hilde Heyman. In het kader van hartveilige gemeente en hartveilige school is er ook 

de mogelijkheid om de “sportclubs” hartveilig te laten worden. Het lijkt onze schepen 

interessant om vanuit de sportraad een opleiding te organiseren in samenwerking met 

het lokale Rode Kruis. Zij zijn bereid een opleiding “reanimeren en defibrilleren” te 

geven na afspraak. 

De sportraad wil hier graag op in gaan. Te bevragen bij Rode Kruis: mogelijkheid 

periode begin juni?  Hoeveel deelnemers min. en max.?  Plaats: in eigen lokaal 

Wolffaertshoflaan 26? … Indien deze planning kan doorgaan > sportclubs uitnodigen. 

 Flyer vitamines voor je vereniging 2017 > doorgestuurd naar alle clubs op 2/3/2017 

 

 

 

Post:  

 geen 

 

 

 



3) Financiën 

 Overlopen van de rekening.  

 Saldo 9/3/2017:  1192,33 euro. 

 

 

4) Campagne ‘vrijwilligers’ 

Verdere acties cultuurraad werden opgevraagd, maar nog geen reactie mogen ontvangen. 

Zoals sommige het hadden misverstaan, is het niet de bedoeling dat er een pool van 

vrijwilligers wordt gemaakt die overal waar nodig konden ingezet worden, maar wel een 

versterking van medewerkers bij elke club zelf. 

 

 

5) Bijscholing 12/10/2017 

Rob Luyten van SD Worx heeft bevestigd dat zij een infosessie Sportspay kunnen komen 

geven in Aartselaar op donderdagavond 12/10/2017.  Hijzelf zal de sessie niet geven, maar 

een collega. Het startuur van 20 uur werd afgetoest en is ok. Nodig materiaal: een scherm en 

beamer of een groot digitaal scherm. Het jeugdlokaal is reeds vastgelegd. Maria De Ridder 

wordt bedankt voor het contact te leggen. 

Deelnameprijs: 12,50 euro/persoon. 

 

6) Afspraken maken rond “speciale gebeurtenissen” 

 

Gebeurtenis Huidige RvB Familielid huidige RvB, ex 

RvB 

overlijden bloemstuk € 50 (ook partner) kaart 

huwelijk geschenk € 50  

geboorte geschenk € 50  

hospitalisatie geschenk € 25  

 

 

7) Nieuws vanuit sportverenigingen 

- SVAV: in volle afwachting van de nieuwe accommodatie. Op 15/3 komt de commissie 

bijeen op het gemeentehuis. De vier betrokken clubs zullen aanwezig zijn. 

- SVAZ: 18/3 interne swimmathon in voormiddag. Baantjeszwemmen voor kinderen, die 

gesponsord worden per lengte. Nadien ontbijt in De Leonaar 

 

 

8) Varia 

- Overzicht van stemming laureaten 2016 werd uitgedeeld. 

- RvB vraagt om link ‘evenementenkalender sport’ door te sturen en in verslag te zetten: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSWtFG1B-

n5UPQGa_7zqsWKU9XEK9dxUwMJEaXKMeVA/edit?usp=sharing 

- Sport Vlaanderen brengt in Kontich een joggingparcours in kaart (te vergelijken met  

knooppuntenroutes). In Aartselaar ook? Sportdienst: nee. 

- WTC Ten Dorpe: Het wegdek in de Dijkstraat ter hoogte van het containerpark is niet 

optimaal (putten). Antwoord vergadering: dit zal snel verholpen worden, want dit weekend 

wordt de laatste asfaltlaag aangebracht. 

- Eddy Vinck meldt dat Chris Van Esbroeck, getrouwe lesgever liggende wip tijdens 

sportsnoepdag, waarschijnlijk vrij zal zijn met de volgende editie sportsnoepdag. Dit is niet 

elk jaar het geval, daarom is het raadzaam hem snel te contacteren en vast te leggen. 

- Frank Baart is verontschuldigd voor de volgende vergadering. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSWtFG1B-n5UPQGa_7zqsWKU9XEK9dxUwMJEaXKMeVA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSWtFG1B-n5UPQGa_7zqsWKU9XEK9dxUwMJEaXKMeVA/edit?usp=sharing


 

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 ok 

10/11/2016 Tevredenheid-enquête traiteur tegen AV 

januari 2018 

  

 

10/11/2016 Afspraken maken rond “speciale 

gebeurtenissen” 

(geboorte/huwelijk/overlijden …) 

 ok 

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 

9/3/2017 Lokale Rode Kruis mail sturen voor 

planning infosessie ‘reanimeren en 

defibrilleren’ begin juni. 

Anita asap 

9/3/2017 Link ‘evenementenkalender sport’ 

doorgeven en in verslag 

Anita  

9/3/2017 Lesgever liggende wip contacteren voor 

volgende sportsnoepdag. 

Anita  

 

 

Volgende vergadering RvB 13/4/2017 om 20u45 in sportcafé. 

 

Voor het verslag 

Anita Braeckmans 

 

 

 


