Sportraad Aartselaar

Verslag bijzondere algemene vergadering 14 maart 2019

Aanwezig:
Afgevaardigde(n) van :
ABC Shuttle, AVKA, Rita Serveert, Tori, WTC 't Vliegend Wiel, SVAZ, Team Get Wild, De Vierde Pas,
Katsu, WTC Ten Dorpe, ARBC, Jong en Vrij, Up2skate, WTC ’t Schrijverke, Lagoondivers
Maria Verbeeck
Secretaris sportraad (Anita Braeckmans)
Diensthoofd sport en jeugd (Pascal Declerck)
Verontschuldigd: Schepen van Sport (Bart Lambrecht), TTC, Wandelclub-PASAR-A’laar, Lazio Coma
Afwezig: Antwerp Golf School, Capoeira Meia Lua de Buzios, Organisatiecomité wielerwedstrijd (Luc
Van Limbergen), SJKT Juno Kata, WTC 't Heiken Vooruit, ABBC, , Ki Chin Tai, SVAT, SVAV, A'laar
petanque club, De Ster van Aartselaar
1. Goedkeuring verslag AV 17 januari 2019
Punt 7 Toelichting nieuw bestuursakkoord: Aanmaak multicultureelfunctioneel terrein achter
sporthal.
Goedgekeurd.

2. Her-samenstelling van de sportraad
2a. Ondertekening engagementsverklaring: Bij de start van de nieuwe legislatuur worden alle
adviesraden opnieuw samengesteld, ook de sportraad. Verenigingen die in het verleden al lid
waren van de Algemene Vergadering Sportraad moeten hun lidmaatschap opnieuw verlengen.
Indien je vereniging de komende jaren graag opnieuw deel wil uit maken van de Sportraad, is het
ondertekenen van de ‘engagementsverklaring’ noodzakelijk.
volgende clubs tekende de engagementsverklaring:
ABC Shuttle, AVKA, Rita Serveert, Tori, WTC 't Vliegend Wiel, SVAZ, Team Get Wild, De Vierde
Pas, Katsu, WTC Ten Dorpe, ARBC, Jong en Vrij, Up2skate, WTC ’t Schrijverke, Lagoondivers.
Afwezige clubs zullen via mail gevraagd worden om het betrokken document asap ondertekend
te bezorgen op de sportdienst.
Als bijlage vindt u de tekst van de engagementsverklaring.
2b. Verkiezing Raad van Bestuur:
Voor het mandaat van voorzitter kwamen er twee kandidaturen binnen, Frank Baart van SVAZ en
Maria Verbeeck als ervaringsdeskundige sport.
Voor het mandaat van ondervoorzitter en penningmeester kwamen er geen kandidaturen
binnen.
Om deel uit te maken als lid kwamen de kandidaturen binnen van Crauwels Gunther van AVKA,
Maria De Ridder van Rita Serveert en Lucas De Rechter van SVAV.
Na 1 stemronde werd Maria Verbeeck verkozen tot voorzitter met 9/15 stemmen voor.
Frank Baart is bereidt om de functie als ondervoorzitter op zich te nemen. De vergadering gaat
hiermee ten volle akkoord.

De kandidaat leden Crauwels Gunther, Maria De Ridder en Lucas De Rechter werden met applaus
onthaald.
Voor de functie van penningmeester werd nog een oproep gedaan binnen de algemene
vergadering om zich kandidaat te stellen. Henri Gijbels wordt unaniem goed bevonden.
Er zijn nog twee kandidaturen als lid open.
Een overzicht van de Raad van Bestuur en de verenigingen vindt u als bijlage.
3. Varia
3a. Omgevingsanalyse: zes jaar geleden is hieromtrent een boekje verschenen en Bart De bruyn
(voorzitter cultuurraad) wil dit terug doen met gans de vrije tijd. Zijn bekommernis is om meer
naar elkaar te groeien en om als vrije tijd gezamenlijk op dezelfde lijn te zitten met 1 aanpak voor
de komende 6 jaar. Een algemene vergadering vrije tijd is misschien ook wel interessant.
3b. Subsidieaanvragen: opgelet nog een dikke 14 dagen om in te sturen!!
3c. Ter info: het Sportgala 2020 zal doorgaan op 2 oktober. De sportclubs worden gevraagd
hiervan nota te nemen en hiermee rekening te houden bij hun planning voor 2020. Deze datum
absoluut vrij houden!!

Voor het verslag
Anita Braeckmans
sportpromotor

