Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 11/04/2019
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria De Ridder, Maria Verbeeck, Anita
Braeckmans
Verontschuldigd: Frank Baart, Lucas De Rechter
Afwezig :
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 14/02/2019 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
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

Einddatum

Anita
Anita

april

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
Maria Verbeeck heeft, als nieuwe voorzitter van de sportraad, aan Eddy Vinck en Pascal
Declerck gevraagd de binnenkomende post door te sturen naar haar nieuw mail-adres.
 Aanvraag subsidies Sport Vlaanderen – 15/03!! > doorgestuurd naar alle clubs op
20/2/’19
 Sport Vlaanderen: Vorming voorjaar 2019 folder > doorgestuurd naar alle clubs op
21/2/’19
 6 maart 2019: De F.A.B. (Federatie Aartselaarse Biljartclubs) laat weten dat zij geen
verslagen en of informatie meer hoeft te ontvangen van de RvB, daar zij ontbonden
zijn in 2017.
Anita heeft dit doorgegeven aan de gemeente om de club ook te laten schrappen op de
nominatieve toelagenlijst, maar dit was al gebeurd in 2018.
 Buitenspeeldag 24/4 > doorgestuurd naar alle clubs op 20/3/’19
 25 maart 2019: Sport- en Turnvereniging Jong en Vrij stelt Latoya Nauwelaers voor
als kandidaat om lid te worden van de RvB sportraad Aartselaar. Motivatie: Als
jongere mijn stem te laten horen in de RvB. Ik ben al vijftien jaar actief in het
Aartselaarse sportleven bij Jong en Vrij in de tak rope skipping, waar ik ondertussen al
7 jaar training geef en het demoteam heb opgestart.
RvB beslist positief: kan geen probleem zijn voor de toetreding, gezien we dan een
vertegenwoordiging hebben van de turnzaal. Dit antwoord zal naar Eddy Vinck,
voorzitter van Jong en Vrij, gestuurd worden met tevens de vraag haar e-mailadres te
willen bezorgen zodat verdere communicatie mogelijk is (kalender sturen).
 Rappel buitenspeeldag 24/4 > doorgestuurd naar alle clubs op 8/4/’19. Clubs in RvB
rechtstreeks aangesproken.
 Nele Jacobs van het CC vraagt achter mogelijke datum van onze algemene
vergadering sportraad in 2020? Voorlopig een optie genomen op 16 januari.
Na de eerste maal een AV gehouden te hebben in de vergaderzaal van ’t Sportzicht,
diende een evaluatie te gebeuren. De vergaderzaal in ’t Sportzicht is een mooie locatie
maar te klein voor onze AV. Geen cava en fruitsap bij het begin van de receptie, maar
wel een vrije keuze van drank werd meer geapprecieerd. RvB verkiest terug het CC als
locatie. Anita zal definitief 16/1 bevestigen bij CC.
Ligt er al een datum vast voor de gala van de vrijwilliger?
Post: geen

3) Financiën
 Overlopen van de rekening. Niet veel beweging.
 Saldo 9/4/2019: 398,14 euro.
4) Bijscholing ‘Sport met grenzen’ oktober 2019
De bijscholing is aangevraagd voor donderdag 10 oktober bij Dynamo Project. Gekozen
betalingswijze voor de deelnemers: iedereen betalen. Achteraf zullen de Aartselaarse clubs tot
twee deelnemers per club hun deelnemersgeld terug kunnen gestort krijgen.
Maria Verbeeck is geen lid meer van Tori: tarief? Ze zal zelf met Dynamo contact opnemen
om hierachter te informeren.
Bij positieve bevestiging van Dynamo zal de uitnodiging naar de clubs verstuurd worden.

5) nieuws vanuit sportverenigingen
 SVAZ organiseert zijn jaarlijkse Masterswedstrijd op zaterdagavond 27 april.
 SVAV: 20/8 t/m 23/8/2019 is er een voetbalstage op SV Aartselaar (info
www.xtratime.be).
 27/08 jogging tijdens jaarmarkt?? Afspraken dienen nog te gebeuren.

6) Varia
 Volgende clubs hebben geen subsidiedossier 2019 ingestuurd: Capoeïra, Ki Chin Tai
en SJKT Juno Kata. Deze laatste laat weten dit jaar geen dossier ingevuld te hebben,
daar zij vorig jaar ook geen gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke diensten.
Maar zij willen nog wel verbonden blijven met de sportraad.
 Volgende clubs hebben hun engagementsverklaring nog binnen gebracht: TTC, Pasar,
SVAT, ABBC, SVAV, SJKT Juno Kata en APC. Welke consequenties voor diegene
die dit niet insturen? Vermoedelijk geen stemrecht meer in sportraad.
 Tijdens de vergadering 13/6 zijn Anita Braeckmans en Maria De Ridder met vakantie.
 De nieuwe RvB wil dit jaar alle reglementen overlopen (onderwerp per onderwerp).
Dit zijn o.a. het subsidiereglement, het huishoudelijk reglement, de omgevingsanalyse,
de categorieën voor het sportgala. De bestaande reglementen worden allereerst
verzameld.
 De Vlaamse judofederatie zoekt tweedehandsmateriaal om een judo-schooltje in
Senegal op te richten. De judoclub Tori heeft judopakjes verzameld en Maria
Verbeeck heeft de vraag gesteld aan de sportdienst in verband met oude judomatten.
Achttien kleine matjes kunnen gemist worden.

Datum
13/4/2017
14/2/2019
14/2/2019
11/4/2019

11/4/2019
11/4/2019
11/4/2019

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal.
Bij capoeïra achter herhaaldelijke
afwezigheid op AV informeren.
Bijscholing ‘Sport met grenzen’ vast
leggen bij Dynamo Project.
Positief antwoord aan Jong en Vrij
i.v.m. kandidaat L.Nauwelaaers voor
RvB.
Locatie CC definitief vast leggen voor
AV 16/1/2020.
Datum gala van de vrijwilliger?
Deelnemersbedrag bijscholing 10/10
voor Maria Verbeeck?

Einddatum
RvB
Anita
Anita
Anita

Anita
Anita
Maria V.

oké

11/4/2019
11/4/2019
11/4/2019

Uitnodiging bijscholing ‘Sport met
grenzen’ versturen naar clubs.
Consequenties voor clubs zonder
engagementsverklaring?
Alle betrokken reglementen
verzamelen.

Anita
Anita
RvB

Volgende vergadering RvB 9/5/2019 om 20u45 in het Sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

na bevestiging
Dynamo

