Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 13/4/2017
Aanwezig: Harry Gijbels, Eddy Vinck, Maria Verbeeck, Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Maria De Ridder, Frank Baart, Gunther Crauwels
Afwezig : Steve Moreaux,

1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 9/3/2017 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
9/4/2015
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
9/2/2017
9/2/2017
9/3/2017

9/3/2017
9/3/2017

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Stemsysteem van sportgala uitleggen op
de AV januari 2018
Tevredenheid-enquête traiteur tegen AV
januari 2018
AV januari 2018 opvragen wie komt
voor vergadering, wie voor receptie
Bouw nieuwe accommodatie op
sportcentrum op schema?
Locatie AV 2018 definitief vastleggen.
Lokale Rode Kruis mail sturen voor
planning infosessie ‘reanimeren en
defibrilleren’ begin juni.
Link ‘evenementenkalender sport’
doorgeven en in verslag
Lesgever liggende wip contacteren voor
volgende sportsnoepdag.

Wie?
Eddy

Einddatum
2016

sportdienst

Anita
Pascal

april

Anita
Anita

najaar
ok

Anita

ok

Anita

ok

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 1100 feestcheques voor buurtinitiatieven > verstuurd naar alle clubs op 29/3/’17
 Nieuwsbrief voor verenigingen > verstuurd naar alle clubs op 30/3/’17
Post:
 Geboortekaartje van Rint, het zoontje van Els Verbruggen.

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo: 30/3/2017: 1166,23 euro.

4) Hartveilige sportclub?
Bijscholing ‘reanimeren en defibrilleren’ door Rode Kruis
De opleiding duurt 3 uur en wordt standaard in het afdelingslokaal gegeven. Dit is voor de
lesgever gemakkelijker daar hij het materiaal dan niet moet verhuizen. Meestal gaat deze
opleiding door van 19u tot 22u15 (met tussendoor een pauze van 15 minuten). Het aantal
deelnemers is vastgelegd op maximaal 12 en minimaal 8.
Kostprijs: gratis. RvB beslist dat het cursusmateriaal, zijnde een mondmasker, aangekocht
dient te worden door de cursist zelf (€ 7.00 per stuk).
De datum van de opleiding is opgevraagd aan de afdelingsverantwoordelijke vorming Ricky
Francken … afwachten. Als de data bekend zijn, stuurt Anita een mail aan RvB voor de keuze
van datum. Nadien kan uitnodiging naar clubs vertrekken.

5) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Katsu: Idee om één sporthal voor alle gevechtssportclubs van Aartselaar in onder te
brengen. Er zijn toch verscheidene gevechtsportclubs zonder dat er een echte dojo is.
Deze onder het zwembad is toch alleszins te klein voor onze club. Als wij nu op
matten willen trainen moeten we een uur vroeger komen om alles klaar te zetten. Op
het einde van de training dan ook steeds 20 min. vroeger stoppen om op te ruimen. Nu
het zwembad gaat wijzigen, weten wij ook niet wat met die dojo gaat gebeuren.
Daarom is het misschien nu al de moment om eens wat te polsen hoe en wat er evt.
mogelijk is. Kunnen dan ook eens met alle gevechtsportclubs bekijken wat er leeft en
wat ieders visie is.
Maria van Tori bevestigt dat de dojo ook voor hen inderdaad te klein is.

6) Varia
 Subsidieaanvragen 2017: 26 clubs dienden hun aanvraag tijdig in. Niets ontvangen
vanwege Capoeira en Mip’s
 Eddy Vinck is verontschuldigd voor vergadering RvB van 11 mei.
Datum
9/4/2015
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
9/2/2017
9/2/2017
13/4/2017
13/4/2017

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Stemsysteem van sportgala uitleggen op
de AV januari 2018
Tevredenheid-enquête traiteur tegen AV
januari 2018
AV januari 2018 opvragen wie komt
voor vergadering, wie voor receptie
Bouw nieuwe accommodatie op
sportcentrum op schema?
Locatie AV 2018 definitief vastleggen.
Data opleiding ‘reanimeren en
defibrilleren’ doorgeven aan RvB.
Op te volgen: idee één gevechtssportzaal

Wie?
Eddy
sportdienst

Volgende vergadering RvB 11/5/2017 om 20u45 in sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

Einddatum
2016

Anita
Pascal

april

Anita
Anita

najaar
asap

RvB

