Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 8/11/2018
Aanwezig: Gunther Crauwels, Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Eddy Vinck, Frank Baart,
Harry Gijbels, Vincent Piette, Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Steve Moreaux
Afwezig:
1) Nabeschouwing sportgala 5/10/2018
Vincent wil op de eerste plaats de vele vrijwilligers uit de sportclubs bedanken voor hun
medewerking.
Positief
 Podiummeubel was meerwaarde.
 PowerPointpresentatie = geslaagd. Samenwerking met communicatiedienst verliep
zeer vlot.
 Acts van Marco Solo = leuk. Prijs/kwaliteit een goede keuze.
 Catering voor de artiest, presentator, techniek, medewerkers was zeker en vast in orde.
 Het doel om de show interactief te brengen, is gedeeltelijk gelukt. Biedt nog wel
kansen (bv. stemming ter plaatse). Meer clubs er bij betrekken.
 Alle nodige documenten vrij vlug mogen ontvangen van de clubs.
 Poll via website i.p.v. Surveymokey in 2016 = beter. Aantal stemmers: 416 personen.
Nog mogelijkheden om deze poll te verbeteren (80 onvolledige formulieren).
Gelijkmatig gestemd mits tussentijdse oproep van de communicatiedienst.
Negatief
 Weinig opkomst vanwege publiek. Laatste weken vooraf meer publiciteit maken.
 Paëlla was rijkelijk, wegens gebaseerd op 250 personen. Plus pikant. Niet voor
herhaling vatbaar met deze firma. Is een volwaardige maaltijd wel nodig? Misschien
overwegen om in de toekomst kleine hapjes/snacks te maken in eigen beheer. Hierop
heb je meer vat en controle.
 Reglement heeft verbetering/verduidelijking nodig. Ook het herbekijken van de
categorieën vraagt om aandacht: categorie beloftevolle jongere opdelen in meisjes en
jongens, toevoegen van beste ploegsport en een uitzonderlijke categorie bv. voor
materiaalmeester, …
Conclusie
- intensifiëren van de externe communicatie en promotie
- reglement herbekijken
- kans om catering in eigen handen te nemen
- editie 2020: reeds opstarten in 2019 (zoektocht naar kandidaten, …)
- hoe krijgen we meer sportclubs op het gala (gelijktijdig had de basketbalclub een eetfestijn
en SVAT een receptie voor hun vrijwilligers)?
- het overwegen om kandidaten pas te nomineren als er zekerheid is over hun aanwezigheid
op het gala
2) Goedkeuring verslag vergadering RvB 13/09/2018 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
.
Takenlijst:
Datum
Actiepunten
Wie?
13/4/2017 Op te volgen: idee één
RvB
gevechtssportzaal
12/4/2018 Betaling 96,60 euro cultuurraad
Harry
opvolgen.
Anita
informeert
12/4/2018 Aanpassingen aan subsidiereglement.
RvB
13/9/2018 Voorlopers zoeken voor
iedereen
scholenveldloop op 26/9.

Einddatum

13/9/2018
ok

13/9/2018
13/9/2018

Wanneer uitbetaling sportsubsidies?
Mogelijkheden accommodatie/receptie
AV SR 17/1/2019?

Anita
Anita
Maria V.

ok

3) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Vorming nieuwe wetgeving van onbelast bijverdienen > opgestuurd naar alle clubs op
31/10/2018.
 Melding van Mip’s dat zij geschrapt mogen worden als erkende sportclub.
Post:
 geen
4) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Betaling factuur GDPR (96,60 euro) van cultuurdienst ontvangen.
 106,37 euro winst van scholenveldloop.
 110,22 euro winst van sportgala.
 Saldo 7/11/2018: 2298,00 euro.
5) Nabeschouwing & afrekening scholenveldloop 26/9/2018
Er namen 265 kinderen deel uit 3 scholen. Duidelijke daling van deelname aantal kinderen op
woensdagnamiddag. Organiseren tijdens de schooluren? Leerkrachten dienen dan voor
voorlopers te zorgen? In de gemeente Schoten wordt dit op woensdagnamiddag georganiseerd
en als de leerlingen niet aanwezig zijn, heeft dit invloed op de rapportpunten voor LO.
Vlot verloop. Genoeg politiekers om medailles uit te delen.
Volgend jaar minder of geen hotdogs voorzien. Te veel wisselgeld.
6) Nabeschouwing infosessie Sportivos 4/10/2018
De aankondiging voor deze infosessie heeft vele clubs niet warm kunnen maken.
Aantal vooraf ingeschrevenen: 4. Aantal aanwezigen: 6 + sportpromotor.
Was interessant, spijtig van de magere opkomst.
Op 8 oktober ontvingen alle sportclubs de PowerPoint van de infosessie.
7) Voorbereiding AV 17/1/2019
Plaats: ’t Sportzicht of CC ’t Aambeeld (op beiden is een optie genomen). Er wordt gekozen
voor ’t Sportzicht. In de vergaderzaal zal een aula-opstelling (zonder tafels) voorzien worden.
Maria Verbeeck zorgt voor het annuleren van het CC.
Uur: 20 uur
Voorstel dagorde:
1. Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck (nieuwe schepen sport!?)
2. Goedkeuring verslag AV 18 januari 2018
3. Binnengekomen post
4. Goedkeuring jaarverslag 2018
5. Financieel verslag 2018
6. Stand van zaken sportpromotie
7. Nieuwe Raad van Bestuur? Waarschijnlijk een agendapunt voor latere datum. Maar
misschien info hieromtrent.
8. Kalender 2019
9. Varia :
 Aanpassing subsidiereglement
10. Receptie
Aanvulling met agendapuntjes Pascal Declerck (nieuw zwembad, …)?
Uitnodiging is geldig voor 2 personen per club (effectieve afgevaardigde en plaatsvervanger),
leden RvB niet inbegrepen. Elke club dient op te geven met hoeveel personen zij aanwezig
zullen zijn voor de vergadering en voor de receptie.

Receptie? Duurtijd 1u30. Drank: geen cava & fruitsap, maar vrije keuze aan toog
(prijsafspraak met het ’t Sportzicht). Werken met bonnetjes is niet nodig, vermits er een zone
zal gemaakt worden in het cafetaria. Hapjes: vier gesloten mini broodjes/persoon (1,70
euro/stuk). Anita legt deze afspraken vast met ’t Sportzicht.
Frank Baart is waarschijnlijk verontschuldigd.
8) Nabeschouwing Maand van de sportclub (september 2018)
Geen reacties ontvangen van de sportclubs. SVAZ meldt de deelname van één persoon die via
de website de aankondiging had gelezen.
9) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Geschiedenis 35-jarig bestaan Ten Dorpe komt in gemeentelijk infoboekje december.
10) Varia
 Aanpassingen aan subsidiereglement: Gezien de sportraad heeft besloten nog maar één
Algemene Vergadering te houden per jaar en gezien de impact omtrent de ‘privacy
wet’, is het best deze passages aan te passen in het reglement.
Alle informatie die werd opgevraagd in de ledenlijsten hebben wij niet van doen om
onze berekening van de subsidie te kunnen maken, enkel het totaal – 18 jaar en + 18
jaar.
o Artikel 10.
Ledenlijst Een bewijs van de sportfederatie of verzekeringsmaatschappij waarin het
aantal leden tot en met 18 jaar en ouder dan 18 jaar is vermeld.
o Artikel 14.9.
5% van het totale in het budget voorziene begrotingskrediet wordt evenredig verdeeld onder
de clubs, die minimum tweemaal aanwezig zijn geweest op de algemene vergaderingen van de
sportraad.

Is goedgekeurd door RvB. Anita geeft door aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
 Verkiezingsshow 21/9/2018: Vlot verloop met veel publiek. Heeft lang geduurd.
Financieel is het een nul-operatie geworden.

Datum
13/4/2017
12/4/2018

12/4/2018
13/9/2018
8/11/2018
8/11/2018
8/11/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Betaling 96,60 euro cultuurraad
opvolgen.
Aanpassingen aan subsidiereglement.
Mogelijkheden accommodatie/receptie
AV SR 17/1/2019?
AV 17/1/2019: annuleren van CC.
AV 17/1/2019: afspraken stoelen en
receptie bevestigen bij ’t Sportzicht.
Aanpassingen subsidiereglement
doorgeven aan College.

Wie?
RvB

Einddatum

Harry
Anita
informeert
RvB
Anita
Maria V.
Maria V.
Anita

ok

Anita

Volgende vergadering RvB 13/12/2018 om 20u45 in sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

ok
ok

