Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 13/09/2018
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria De Ridder, Maria Verbeeck, Frank Baart,
Steve Moreaux, Eddy Vinck, Vincent Piette, Anita Braeckmans
Verontschuldigd:
Afwezig :
1) Sportgala 5/10/2018
Vincent Piette komt toelichting geven en afspraken maken i.v.m. de medewerking vanuit de
sportclubs.
 Laureaten: 28 individuele kandidaten over 5 categorieën. Geen ploegen en G-sporters
genomineerd.
 Poll tijdens zomervakantie leverde 416 stemmen op.
 Presentator: Bart De bruyn.
 Powerpointpresentatie opgemaakt in samenwerking met de communicatiedienst (is
gebruikszekerder dan Prezi die twee jaar geleden werd gebruikt).
 Show bestaat uit drie luiken: 1) act met sportieve toets; 2) huldigingen met
cadeaubonnen voor eerste drie plaatsen; 3) voorstelling van de clubs: geen respons
ontvangen. (Get Wild, Capoeïra?)
 Stijn Chaves Daguilar zal prijs vanuit het organisatorbudget ontvangen.
 Catering met à volonté-formule. Voorstel standplaats cateraar: tussen bureau Nele en
toiletten?
 Catering medewerkers wordt verzorgd door Maria Verbeeck.
 Alles werd aangewend om promotie te maken.
 Prijzen dranken 2 en 3 euro (Cava van CC).
 Medewerking van vrijwilligers: wordt besproken en nog verder ingevuld.
 Foto’s van de kandidaten is in orde.

2) Goedkeuring verslag vergadering RvB 14/6/2018 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
13/4/2017
12/4/2018
12/4/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Betaling 96,60 euro cultuurraad
opvolgen.
Aanpassingen aan subsidiereglement.

Wie?
RvB

Einddatum

Harry
RvB

13/9/2018

3) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Affiche jogging > doorgestuurd naar alle clubs op 16/7/2018
 Jouw G-Sport aanbod in de G-Sportbrochure > doorgestuurd naar alle G-clubs op
16/7/2018
 18/7/2018: Aartselaar BBC: aanvraag advies van sportraad voor opstart Multimove
project. Besproken door RvB: positief, uitgezonderd ‘exclusiviteit’ qua organisatie of
SPOC. Advies bezorgd aan ABBC op 30/7/’18.
 Subsidies 2019 Sport Vlaanderen > doorgestuurd naar alle clubs op 1/8/2018
 Jeugddag 2018 > doorgestuurd naar alle clubs op 27/8/2018
 Subsidies bovenlokale projectondersteuning 2019 – aandachtspunten > doorgestuurd
naar alle clubs op 27/8/2018
 Maand van de sportclub – ongevalllenverzekering > doorgestuurd naar betrokken
clubs op 3/9/2018
 Verkiezingsshow 21/9/2018 > doorgestuurd naar alle clubs op 10/9/2018

Post: geen
4) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 11/9/2018: 1832,13 euro.
 Betaling van cultuurraad (96,60 euro) nog niet ontvangen. Anita informeert.

5) Maand van de sportclub
Sinds 16 augustus kan elke deelnemende club het promotiemateriaal ophalen, zijnde 5 folders
om uit te delen aan geïnteresseerden en 1 affiche om ergens op te hangen. Volgende clubs
hebben dit materiaal nog niet komen ophalen: De Vierde Pas, ABC Shuttle.
Alle gemeentediensten hebben folders om aan het publiek uit te delen, beachflags staan
opgesteld op het sportcentrum, de kinderen van de sportkampen augustus ontvingen een
folder, het volledige programma staat op de gemeentelijke website & op UITinVlaanderen.be
vermeld en hier en daar zullen affiches ophangen.

6) Scholenveldloop 26/9/2018
Wie komt er helpen voor de catering? Walter Penny, Maria Verbeeck, Harry Gijbels en
misschien Betty (echtgenoot van Harry) en Suzy.
Gunther signaliseert dat er een probleem is om voorlopers te vinden! Momenteel heeft hij
maar twee personen gevonden. Best een plan B voorzien met sporters uit andere sportclubs.
Aantal nodige lopers is min. 10, 12 nog beter (leeftijd + 14 jaar).
Bespreking hoeveelheden drank.

7) Verkiezingsshow 21/9/2018
Initiatief vanuit jeugdraad, cultuurraad en sportraad. Maria Verbeeck werkt mee vanuit de
sportraad en vertelt ons dat de voorbereidende fase op zijn einde loopt. Een draaiboek werd
opgemaakt.
Verloop avond: Debat met de 6 partijen m.b.t. het memorandum, afgewisseld met muziek,
quiz-en doevragen opgesteld door de drie raden. Politieke partijen dienen ook medewerkers te
leveren voor hulp aan toog en bediening.
Presentatie: Bart De bruyn en Maarten Vancoillie van Qmusic.

8) Sportivos 4/10/2018
Momenteel nog geen inschrijvingen op recreatex. Webshop (om in te schrijven voor een
bijscholing) wordt als niet-gebruiksvriendelijk ervaren.
Wel mondeling interesse ontvangen vanwege Tori en Jong en Vrij.

9) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Maria Verbeeck & Walter Penny hebben hun mandaat als secretaris en voorzitter
binnen het bestuur van Tori neergelegd. Vanaf september een nieuw bestuur. Zij
blijven de sport ondersteunen waar nodig.
 Gunther Crauwels heeft zijn functie neergelegd bij AVKA.
 Ten Dorpe bestaat 35 jaar. Voorziet de gemeente hiervoor iets? Nee, alleen voor 25 en
50 jaar.
 SVAZ heeft De Gouden Druppel behaald. Is een kwaliteitslabel voor 1 jaar. Proficiat!
 Bij SVAV gaat G-sport opgestart worden. De vereniging hoopt voor de kerstvakantie
te kunnen starten met de trainingen.




Jong en Vrij heeft zijn maatschappelijke zetel veranderd naar Kleistraat 204, 2630
Aartselaar. Voorzitter Vanessa Maerevoet nam ontslag en wordt opgevolgd door Eddy
Vinck.?
Wanneer komt de uitbetaling van de sportsubsidies 2018. Anita informeert.

10) Varia
 AV sportraad 2019 in ’t Sportzicht? Donderdag 17 januari. Mogelijkheden worden
afgetoetst.
 Gunther: verloop sportsnoepdag? Goed, uitgezonderd medewerking van ABBC die
zijn kat heeft gestuurd. Is opgevangen geweest door LO-personeel sportdienst en
scholen.
 Op 1 november een voetbaltornooi en zwemwedstrijden op het sportcentrum!! Dus
veel publiek en weinig parkeerplaats. Bij Bram ‘langs één zijde parkeren in Kleistraat’
aanvragen.
 Eddy Vinck verontschuldigd wegens verlof vanaf 22/9 tot 17/10.
 SVAV heeft een ledenstop ingelast door te weinig terreinen.

Datum
13/4/2017
12/4/2018
12/4/2018
13/9/2018
13/9/2018
13/9/2018

Actiepunten
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Betaling 96,60 euro cultuurraad
opvolgen.
Aanpassingen aan subsidiereglement.
Voorlopers zoeken voor
scholenveldloop op 26/9.
Wanneer uitbetaling sportsubsidies?
Mogelijkheden accommodatie/receptie
AV SR 17/1/2019?

Wie?
RvB

Einddatum

Harry
Anita informeert
RvB
iedereen

asap

Anita
Anita
Maria

Volgende vergadering RvB 8/11/2018 om 20u45 in het sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

13/9/2018
asap

