Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 11/5/2017
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Steve
Moreaux, Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Eddy Vinck, Frank Baart
Afwezig :
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 13/4/2017 + 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
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

Einddatum
2016

sportdienst

Anita
Pascal

april

Anita
Anita

najaar
ok

RvB

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Uittreding vereniging The Animals: de club gaat geen gebruik meer maken van de
polyvalente zaal wegens verhuis naar een andere gemeente. Hierbij als dusdanig niet
meer actief te Aartselaar, vragen zij hen te verwijderen uit de sportraad. Ondanks de
toffe mensen (sportdienst) die ons steeds goed geholpen hebben tijdens onze tijd te
Aartselaar konden we niet langer groeien door het onmogelijke uur waarop onze
trainingen plaats vonden. Er zat ons niets anders op dan na 4 jaar en meer geschikte
locatie te zoeken buiten de gemeente. Nogmaals heel veel dank vanuit onze
sportvereniging, en moest er ooit een vechtsportzaal komen mag je ons gerust terug
contacteren.
Vermits The Animals niet meer voldoen aan de bepalingen van het artikel 7 van het
reglement, adviseert de RvB aan het gemeentebestuur de intrekking van de erkenning.
Bekrachtiging op de algemene vergadering van januari 2018 volgt.
Post:
 geen

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 11/5/2017: 1013,63 euro.

4) Hartveilige sportclub? Bijscholing Rode Kruis
Na bevraging van de RvB had de meerderheid de voorkeur voor dinsdag 6 juni i.p.v.
woensdag 7 juni om de bijscholing te laten plaats vinden. Dus deze datum werd vastgelegd bij
het Rode Kruis en een uitnodiging werd verstuurd naar de sportclubs op 4/5/2017. Wie wil
inschrijven geeft zijn naam, voornaam, geboortedatum en sportclub door aan
anita.braeckmans@aartselaar.be EN registreert zich via http://act.rodekruis.be. Voor het
ogenblik nog geen inschrijvingen.
Harry Gijbels is geïnteresseerd in de kostprijs van een AED-toestel. Volgens de vergadering
schijnen de prijzen te variëren van 3000 tot 5000 euro. Anita informeert bij het Rode Kruis.

5) Nieuws vanuit sportverenigingen
 AVKA en WTC Ten Dorpe hebben samen gezeten voor de voorbereiding van de
jaarlijkse jogging in Aartselaar.
 AVKA-meeting op paasmaandag: de atletiekclub heeft 309 atleten mogen ontvangen.
Even een overrompeling die hier en daar een extra aanpassing aan het programma
nodig had. Toch alles goed verlopen.

6) Varia
 SVAV heeft, op vraag van de politiecommissaris, aan de voetbalbond gevraagd geen
wedstrijden te plannen in Aartselaar op 10 september 2017. vzw De Ster van
Aartselaar organiseert die dag de wielerwedstrijd ‘Grote prijs Beerens’. SVAV hoopt
op verplaatsing te kunnen spelen. Midden augustus wordt er antwoord verwacht.

Datum
9/4/2015
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
9/2/2017
9/2/2017
13/4/2017
11/5/2017

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.
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Informeren bij Rode Kruis achter
prijzen AED-toestel.

Wie?
Eddy
sportdienst

Volgende vergadering RvB 8/6/2017 om 20u45 in sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

Einddatum
2016

Anita
Pascal

april

Anita
RvB

najaar

Anita

