Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 8/02/2018
Aanwezig: Gunther Crauwels, Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Eddy Vinck, Anita
Braeckmans
Verontschuldigd: Frank Baart, Harry Gijbels, Steve Moreaux
Afwezig :
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 14/12/2017 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
10/11/2016
13/4/2017
9/11/2017

14/12/2017
14/12/2017

Actiepunten
Stemsysteem van sportgala uitleggen
op de AV januari 2018
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Mail naar Hilde Heyman i.v.m. niet
krijgen van diploma cursus Rood
Kruis.
Planning infosessie GDPR.
Planning toelichting preventietraject
Sportivos.

Wie?
sportdienst

Einddatum
Zal via mail
gebeuren.

RvB
Anita

ok

RvB
RvB

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 De sportdienst ontving een mail van CGG PassAnt met de oproep de charter ‘Ook wij
sporten geestig gezond’ te ondertekenen en op haar beurt de boodschap te verspreiden
onder de clubs in de gemeente. Deze vzw is een centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg en biedt zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en
ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Het project wil de psychische
kwetsbaarheid van sporters onder de aandacht brengen en willen er vooral voor zorgen
dat kinderen en jongeren onbezonnen kunnen sporten en plezier maken zonder de
prestatiedruk die ze elders al zoveel moeten weerstaan.
RvB: Doorsturen naar de clubs, zij kunnen zelf beslissen wat ze ermee doen.
Post:
 geen

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 7/02/2018: 1.535,75 euro.

4) Nabeschouwing AV 18/01/2018
Algemeen: 24 clubs waren aanwezig.
Sommige hadden het gevoel dat er weinig ruimte was voor interactie van de deelnemers, al
wordt die mening niet door iedereen gedeeld.

5) Infosessies/bijscholing
 8/3/2018: info-avond rond impact GDPR (nieuwe privacywet) voor verenigingen.
Plaats: Sportcentrum, De Leonaar. Uur: 19u30. Zal verzorgd worden door
ThreeAndMore. Zal ook open gesteld worden voor de jeugd-en cultuurverenigingen.
Max. 2 personen/club.
De infosessie bestaat uit 2 delen:

-



Een inleiding tot de principes van de GDPR en de gevolgen voor de dagdagelijkse
activiteiten van een vereniging. Dit duurt +/- 20 minuten.
- Een interactieve vraag/antwoord sessie, die al snel 40 minuten of langer in beslag
neemt.
Aansluitend voor iedereen een rondleiding in de nieuwe accommodatie op het
sportcentrum.
12/4/2018: Voorzitter OCMW en schepen Hilde Heyman heeft ons het project
Sportivos aanbevolen, een preventietraject voor sportclubs. Met Sportivos probeert
VAD met de sportclubs de problemen door alcohol- en druggebruik te voorkomen en
als ze toch gebeuren, te beperken. Plaats: Sportcentrum, ’t Sportzicht. Uur: 19u30.
Lesgever: Peter Aertsen van CGG De Pont komt deze toelichting geven, om dan in
overleg te bekijken of dit project mogelijk kan uitgerold of opgestart worden binnen
de sportclubs. Max. 2 personen/club.

6) Inspraakmoment memorandum
Zes jaar geleden heeft de jeugdraad een memorandum opgemaakt rond de noden van de
jeugd. Nu is het er het idee om hetzelfde voor cultuur en sport te doen. In aanloop naar de
komende verkiezingen wil de vrijetijdssector opnieuw de krachten bundelen en in het voorjaar
2018 een memorandum maken over de noden en behoeften van het vrijetijdsveld in de
gemeente. Maria Verbeeck heeft deelgenomen aan de werkgroep op 31/1/2018 waarop de
thema’s / topics zijn bepaald. Tijdens de werkgroep 1/2/2018 werden de bevragingen
opgesteld, Anita Braeckmans was hierbij aanwezig. De bevraging zal niet naar het brede
publiek gaan, maar naar het middenveld (zijnde verenigingen en geïnteresseerde/deskundige
jongeren, sporters, cultuurfanaten).
Planning sportraad:
 vergadering 8/2: inspraakmoment over bevragingen (i.p.v. 8/3 = GDPR).
RvB kan feedback bezorgen aan Anita tot 8/3/2018.
 Vergadering 12/4: goedkeuring memorandum.
Finaal zal elke adviesraad met twee personen het memorandum ondertekenen en zullen alle
politieke partijen een exemplaar ontvangen.

7) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Op zaterdag 17 maart - van 8 tot 10u30 ongeveer – organiseert SVAZ haar jaarlijkse
Swimmathon. Een fundraising activiteit waarbij de zwemmers zich laten sponsoren
per gezwommen badlengte. Tegelijk bieden we zwemmers en sympathisanten een
ontbijt aan in De Leonaar, tot ongeveer 13u.
 De definitieve conceptnota ‘Herbestemming infrastructuur dorpskern’ werd op
8/2/2018 naar alle sportclubs doorgestuurd.
 Paasmaandag 2/4/2018 AAS-meeting AVKA op sportcentrum voor kinderen.

8) Varia
 Buitenpeeldag 18/4/2018: AVKA heeft eerder bericht hieraan niet deel te nemen.
Reden: 13 uur is een vroeg tijdstip van aanvang & de duurtijd van 4 uur is lang om
hiervoor medewerkers te vinden.
 Maria Verbeeck wil even opmerken dat verenigingen steeds beroep kunnen doen op
de gemeente voor het ophalen van groot huisvuil.

Datum
10/11/2016
13/4/2017
14/12/2017

Actiepunten
Stemsysteem van sportgala uitleggen
op de AV januari 2018
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Planning infosessie GDPR.

Wie?
sportdienst

Einddatum
Zal via mail
gebeuren.

RvB
RvB

ok

14/12/2017
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018

Planning toelichting preventietraject
Sportivos.
Uitnodiging GDPR versturen.
Uitnodiging Sportivos versturen.
Memorandum: bevragingen
elektronisch doorsturen naar RvB.
Memorandum: bevragingen: feedback
naar Anita!!!

RvB

ok

Anita
Anita
Anita

12/2/2018

RvB

8/3/2018

Volgende vergadering RvB 12/04/2018 om 20u45 in sportcafé.
Opgelet! geen RvB op 8/3
Voor het verslag
Anita Braeckmans

