Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 14/06/2018
Aanwezig: Gunther Crauwels, Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Eddy Vinck, Frank Baart,
Harry Gijbels, Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Steve Moreaux
Afwezig :
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 12/04/2018 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
13/4/2017

Actiepunten
Wie?
Einddatum
Op te volgen: idee één
RvB
gevechtssportzaal
12/4/2018 Betaling 96,60 euro cultuurraad
Harry
Nog niet
opvolgen.
betaald!!!
12/4/2018 Opmaak advies erkenning De Ster en
Anita & Eddy
ok *
doorsturen naar College.
12/4/2018 Contact met Hilde Heyman i.v.m.
Anita
Sportivos.
12/4/2018 Advies gemeentelijke app naar gem.
Anita
ok **
communicatiedienst.
12/4/2018 Aanpassingen aan subsidiereglement.
RvB
13/9/2018
12/4/2018 Agendapunt op RvB: sportgala
Anita
14/6/2018
*komt op gemeenteraad van 28 mei
**voorlopig ligt dit stil omdat het aanbiedende bedrijf zich eerst moet in orde stellen met de
GDPR.
2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Bornemse bedrijvenloop – ook voor G-Sporters!! > doorgestuurd naar alle clubs op
13/4.
 Nieuwsbrief gemeente Aartselaar voor verenigingen > doorgestuurd naar alle clubs op
9/5.
 Schrijf je in voor infosessie G-Sport in jouw regio > doorgestuurd naar alle clubs op
23/5.
 23/5: Vormingen najaar: Sport Vlaanderen wil samen met iedereen het
vormingsaanbod in de provincie Antwerpen zo ruim mogelijk maken en de bestaande
initiatieven bundelen. Gemeentelijke vormingen doorgeven.
 19/4 jeugddienst: sportclubs als grote afwezigen op de buitenspeeldag. Ongelukkig
moment, weinig detail info op voorrand, …
Post:
 geen
3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 14/06/2018: 594,61 euro.
 Factuur GDPR cultuurdienst (19/03) nog steeds niet ontvangen. Anita stuurt een
herinnering.
4) Memorandum
Bart De bruyn heeft de definitieve opmaak doorgestuurd en vraagt of dit ook ok is en
gedragen kan worden door de sportraad? Graag een laatste en definitieve feedback. RvB:
enkele taalfouten en niets inhoudelijk.

Bart bekijkt nog hoe we dit optimaal aan de politieke partijen kunnen bezorgen en er ook
enige aandacht voor kunnen krijgen.
Maria geeft dit vanavond door aan Bart.
5) Draaiboek scholenveldloop 26/9/2018
Wordt overlopen en aangepast.
6) Maand van de sportclub september 2018
12 deelnemende clubs: Jishin/Katsu, ABBC, AVKA, TTC, APC, Tori, Jong en Vrij, De
Vierde Pas, ABC Shuttle, Rita Serveert, Ki Chin Tai, SVAZ.
7) Bijscholing ‘Sportivos’
Tweede poging … de info over ‘Sportivos’ zal doorgaan op donderdag 4/10/2018 in de
vergaderzaal van ’t Sportzicht om 19u30. Er zal een brief opgesteld worden om deze datum
met een korte toelichting van het preventietraject kenbaar te maken. Duurtijd: 30 à 45 min.
Nog iets bijvoegen op die avond? Nee.
8) Kennisgeving subsidies sportclubs 2018
Overzicht wordt verdeeld.
Aantal: 25 clubs zullen in totaal 17.019,58 euro uitgereikt krijgen.
Uitkering subsidies JSB JSC: 11 clubs zullen in totaal 11.438,40 euro bijkomend ontvangen.
De subsidieverdeling komt voor op de gemeenteraad in juni en dus zullen begin juli de
volmachten verstuurd worden naar de clubs.
De verenigingen mogen de uitbetaling van hun subsidies in de loop van de maand
augustus/september verwachten.
9) Sportgala 5/10/2018
Kandidaturen, sportgala zelf en helpende handen vanuit sportraad worden besproken.
Bedenkingen omtrent reglement > elke leeftijdscategorie opsplitsen in meisjes & jongens.
10) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Rita Serveert: 1 extra trainingsavond volgend seizoen, dus 6 avonden.
 Ten Dorpe: 3-daagse naar Valkenburg Holland rond 15/8
 SVAZ: 1/11 twee wedstrijden & 23/6 BBQ
 AVKA: 21/7 atletiekmeeting, gezakt met 2 ploegen
11) Varia
 Ten Dorpe: wanneer heraanleg fietspaden in de Kleistraat? Is uitgesteld tot na het
bouwverlof.
 Opening ’t Sportzicht: speech van Sofie De Wit, minister Muyters en de architect.
Redelijk goed weer en veel volk.
Datum
13/4/2017
12/4/2018
12/4/2018
12/4/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Betaling 96,60 euro cultuurraad
opvolgen.
Contact met Hilde Heyman i.v.m.
Sportivos.
Aanpassingen aan subsidiereglement.

Wie?
RvB
Harry
Anita

ok

RvB

13/9/2018

Volgende vergadering RvB 13/09/2018 om 20u45 in sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

Einddatum

