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

9/11/2017
9/11/2017

Actiepunten
Stemsysteem van sportgala uitleggen
op de AV januari 2018
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Terugbetaling inschrijvingsgeld
deelnemers SportsPay.
Puntjes Pascal voor dagorde AV 18/1?
Uitnodiging naar clubs voor AV 18/1.
Vastleggen traiteur Heller voor
receptie AV 18/1.
Lijst hapjes AV 18/1 naar Maria’s
opsturen.
Hapjes kiezen en mededelen aan Eddy.
Mail naar Hilde Heyman i.v.m. niet
krijgen van diploma cursus Rood
Kruis.
SVAZ wil toekomstplannen zwembad
weten!!
Infovergadering APB/Sport
Vlaanderen op 28/11/2017.

Wie?
sportdienst

Einddatum

RvB
Harry
Anita
Anita
Eddy

ok
ok

Eddy
Maria’s
Anita

Frank

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Folder dynamo-traject vrijwilligersvriendelijke sportclub > doorgestuurd naar alle
clubs op 14/12
 Via schepen Bart Lambrecht: ThreeAndMore biedt gratis info-avonden aan over de
impact van de GDPR (Europese Privacywetgeving) op verenigingen en hoe ze zich
kunnen voorbereiden of aanpassen.
Is interessant, maar voor we externe mensen zouden inschakelen, hebben we aan de
gemeente gevraagd of zij een mogelijkheid zagen om zelf een infoavond voor de raden
te organiseren. Eventueel voor alle verenigingen, ook voor jeugd en cultuur. Blijkt een
moeilijke … het gemeentepersoneel werd opgeleid specifiek voor de openbare
besturen. Wordt nog verder bekeken.
Post: geen
3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 14/12/2017: 3212,47 euro.
 Terugbetalingen deelnemers infosessie SportsPay zijn gebeurd.

4) Voorbereiding AV 18/01/2018
De uitnodiging is op 30/11/2017 vertrokken naar de sportclubs. Reeds 8 clubs met 18
personen zijn ingeschreven.
Volgende zaken zijn reeds in orde: keuze van de hapjes is aan Eddy doorgegeven, traiteur is
besteld, audio-visueel materiaal is gevraagd in CC.
Schepen Bart Lambrecht vraagt of er nog ruimte is om info nieuw zwembad + realisaties
2017 toe te lichten. Kan misschien aan agendapunt ‘Toelichting over de investeringen/werken
2018’ toegevoegd worden en samen met Pascal uitgewerkt worden. RvB = ok.
Te onthouden: Is misschien interessant om als standaardpuntje in elke dagorde AV op te
nemen.
Hilde Heyman (OCMW) vraagt of preventietraject Sportivos nog toegevoegd kan worden aan
de agenda? RvB: ja, mits duurtijd van max. 10 min. Anita vraagt na.
5) Kalender 2018
Voorstel wordt besproken en aangepast.
6) Nieuws vanuit sportverenigingen
 Eddy Vinck vraagt zich af of het als vereniging wel altijd mogelijk is om het
containerpark te gebruiken. Niet alle leden zijn inwoner van Aartselaar.
7) Varia
 Rita Serveert bestaat 20 jaar. Privéfeest op 15/12/2017 in De Leonaar.
 Update conceptnota dorpskern: RvB wordt gevraagd dit tegen maandag door te lezen
en feedback te bezorgen aan Anita.
 Werkgroep memorandum i.f.v. gemeenteraadsverkiezingen: Maria Verbeeck zal de
sportraad afvaardigen.
 Werkgroep verkiezingsshow: Maria Verbeeck zal de sportraad afvaardigen.
 28/11/2017 infovergadering APB/Sport: Frank Baart was aanwezig. Beperkte opkomst
(ongeveer 15 personen). In Antwerpen verandert er niet veel, alleen gaat alles naar
Sport Vlaanderen. Sinds 1 januari 2018 wordt ook de provinciale ondersteuning voor
bovenlokale sportevenementen geïntegreerd op Vlaams niveau, zowel voor G-sport,
breedtesport als topsport. Sport Vlaanderen wil dat de scholen hun turnzalen open
stellen voor verenigingen. Nieuwe app Sport Vlaanderen met info over alle clubs.
Award-uitreiking van #Sportersbelevenmeer op 18/1/2018. Denk je de hulp nodig te
hebben van Sport Vlaanderen, gewoon vragen.
Frank Baart heeft op deze vergadering onze Schepen van Sport Bart Lambrecht
kunnen vragen achter de toekomstplannen van het zwembad. Samenwerking met de
gemeenten Niel en Schelle blijft mogelijk. Sportbad zoals nu (geen recreatie) maar
met zes banen. 8 miljoen euro budget in ’t algemeen … hoger is een probleem. Vraag
voor subsidies van Sport Vlaanderen is ingediend. Planning 2020-2021 klaar.
 Vrijwilligersgala: uitnodiging op ongelukkig moment en te laat. Te weinig tijd gehad
om in te schrijven. Alles op cultuur gericht. Weinig vrijwilligers uit de sport. Heel
veel volk. Catering met foodtrucks voor een massa is niet interessant.

Datum
10/11/2016
13/4/2017
9/11/2017
9/11/2017
9/11/2017
9/11/2017

Actiepunten
Stemsysteem van sportgala uitleggen
op de AV januari 2018
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Terugbetaling inschrijvingsgeld
deelnemers SportsPay.
Puntjes Pascal voor dagorde AV 18/1?
Uitnodiging naar clubs voor AV 18/1.
Vastleggen traiteur Heller voor
receptie AV 18/1.

Wie?
sportdienst

Einddatum

RvB
Harry

ok

Anita
Anita
Eddy

ok
ok
ok

9/11/2017
9/11/2017
9/11/2017

9/11/2017
9/11/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017

Lijst hapjes AV 18/1 naar Maria’s
opsturen.
Hapjes kiezen en mededelen aan Eddy.
Mail naar Hilde Heyman i.v.m. niet
krijgen van diploma cursus Rood
Kruis.
SVAZ wil toekomstplannen zwembad
weten!!
Infovergadering APB/Sport
Vlaanderen op 28/11/2017.
Planning infosessie GDPR.
Planning toelichting preventietraject
Sportivos.
Feedback update conceptnota
dorpskern.

Volgende vergadering AV 18/1/2018 om 20u00 in CC.
Voor het verslag
Anita Braeckmans
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