Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 12/04/2018
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria De Ridder, Eddy Vinck, Anita
Braeckmans
Verontschuldigd: Maria Verbeeck, Frank Baart
Afwezig : Steve Moreaux
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 8/2/2018 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
13/4/2017
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Uitnodiging GDPR versturen.
Uitnodiging Sportivos versturen.
Memorandum: bevragingen
elektronisch doorsturen naar RvB.
Memorandum: bevragingen: feedback
naar Anita!!!

Wie?
RvB

Einddatum

Anita
Anita
Anita

ok
ok
ok

RvB

ok

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Sport Vlaanderen: Start2Mountainbike > doorgestuurd naar alle fietsclubs op 12/2/’18
 Aanvraag subsidie voor sportevenementen bij Sport Vlaanderen > doorgestuurd naar
alle clubs op 1/3/’18
 Memorandum > doorgestuurd naar alle clubs op 1/3/’18
 Obstakelrun Only The Survive – 15 april Bornem > doorgestuurd naar alle clubs op
15/3/’18
Post: geen
3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 10/4/2018: 756,81 euro.
 Betaling drank na info-avond GDPR nog niet mogen ontvangen vanwege cultuurraad
(96,60 euro). Nog even afwachten.
4) Aanvraag voor erkenning ‘vzw De Ster van Aartselaar’
Vzw De Ster van Aartselaar heeft zich op 12/3/2018 kandidaat gesteld voor erkende
vereniging in Aartselaar. Vorig jaar hebben zij op 1 september een kwis georganiseerd, op 10
september de grote prijs Beerens, een wielerwedstrijd 1.12.1iC voor profs en beloften, en
voor kinderanimatie gezorgd.
Voldoen zij aan de voorwaarden volgens art. 7? Ja met uitzondering van nr. 4 van artikel 7,
zijnde ‘De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen d.w.z. minimum
1 sportactiviteit om de twee weken gedurende minstens 20 weken per jaar’. Het betreft
eigenlijk een organisatiecomité en geen sportvereniging.
Bevat de aanvraag alle nodige documenten? Ja.
De RvB adviseert om ‘vzw De Ster van Aartselaar’ te erkennen als vereniging, maar met de
opmerking geen recht te hebben op de jaarlijkse sportsubsidie. De voorzitter en secretaris
zullen het advies opmaken, ondertekenen en doorsturen naar het College van Burgemeester en
Schepenen.

5) Evaluatie info-avond GDPR 8/3/2018
De info-avond werd ook open gesteld voor de jeugd- en cultuurverenigingen. Na de inleiding
tot de principes van de GDPR en de gevolgen voor de dagdagelijkse activiteiten van de
verenigingen werd er gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.
Goede opkomst: in totaal 56 personen: 2 jeugd, 30 sport & 24 personen cultuur.
In week 11 ontvingen de clubs per mail de presentatie die gebruikt werd tijdens de infosessie.
Heel interessant en compact gebracht. Nodige klemtonen werden gelegd.
6) Evaluatie info-avond Sportivos 12/4/2018
Aantal inschrijvingen: slechts 3 personen uit 2 sportclubs. Werd bijgevolg geannuleerd.
Verplaatsen naar? 11/10 niet mogelijk voor lesgever. Do. 27/9 of do. 4/10? Na vastleggen van
de datum kan er een brief opgesteld worden om deze datum met een korte toelichting van het
preventieproject ‘Sportivos’ kenbaar te maken aan de voorzitters van de sportclubs.
De RvB vraagt zich af of Sportivos (= drugs- en alcoholproblemen) wel iets voor sportclubs
is. Zou het niet interessanter zijn om het bv. samen met de jeugd- en cultuurverenigingen te
organiseren. RvB vreest voor een steeds magere opkomst van de sportclubs. Anita neemt
terug contact op met Hilde Heyman.
7) Nieuws vanuit sportverenigingen
 WTC Ten Dorpe: Nieuwe sponsor ‘Fietsen de Zwaluw’ uit Reet.
8) Varia
 Kom naar de verkiezingsshow 21/09/2018. In oktober trekken we met z’n allen naar
de stembus voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. Daarom organiseren de
cultuur-, sport- en jeugdraad samen een verkiezingsshow. We vragen de lokale
politieke lijsttrekkers naar hun plannen voor het toekomstige vrijetijdsbeleid.
Uiteraard is er ook ruimte voor humor en muziek. De show vindt plaats op vrijdag
21/9. Iedereen is welkom, dus noteer deze datum alvast in je agenda.
 Onderzoek naar interesse in een gemeentelijke app.? Misschien wel interessant, zolang
de gemeente de kost draagt.
 Binnenkort dienen er nog aanpassingen aan het sportsubsidiereglement te gebeuren.
Zal al eens bekeken worden tijdens de vergadering van september.
 Agendapunt voor vergadering 14/6: sportgala.
 Subsidieaanvragen 2018: 25 clubs dienden hun aanvraag tijdig in. Niets ontvangen
vanwege Capoeira & Mip’s.
 Verontschuldigingen voor vergadering 17/5: Eddy Vinck, Maria De Ridder, Harry
Gijbels > misschien nog verontschuldigingen bij de nu afwezigen en geen dringend
agendapunt, dus RvB beslist geen vergadering te houden in mei.
 AVKA: 5 mei atletiek-meeting op sportcentrum.
 Artikel in HLN 28/2/’18: dossier rond intergemeentelijk zwembad is op kruissnelheid.
Igean zoekt projectontwikkelaar voor de drie gemeenten Aartselaar, Niel en
Hemiksem.

Datum
13/4/2017
12/4/2018
12/4/2018

12/4/2018
12/4/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Betaling 96,60 euro cultuurraad
opvolgen.
Opmaak advies erkenning De Ster en
doorsturen naar College.
Contact met Hilde Heyman i.v.m.
Sportivos.
Advies gemeentelijke app naar gem.
communicatiedienst.

Wie?
RvB

Einddatum

Harry
Anita & Eddy

asap
Gemeenteraad
28/5

Anita
Anita

Aanbiedend
bedrijf moet

12/4/2018
12/4/2018

Aanpassingen aan subsidiereglement.
Agendapunt op RvB: sportgala

RvB
Anita

Volgende vergadering RvB 14/6/2018 om 20u45 in het sportcafé.
Geen RvB op 17/5!!
Voor het verslag
Anita Braeckmans

eerst in orde zijn
met GDPR
13/9/2018
14/6/2018

