Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 8/6/2017
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Eddy Vinck,
Frank Baart, Anita Braeckmans
Verontschuldigd:
Afwezig : Steve Moreaux
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 11/5/2017 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
9/4/2015
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
9/2/2017
9/2/2017
13/4/2017

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Stemsysteem van sportgala uitleggen
op de AV januari 2018
Tevredenheid-enquête traiteur tegen
AV januari 2018
AV januari 2018 opvragen wie komt
voor vergadering, wie voor receptie
Bouw nieuwe accommodatie op
sportcentrum op schema?
Locatie AV 2018 definitief vastleggen.
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal

Wie?
Eddy

Einddatum
2016

sportdienst

Anita
Pascal

april

Anita
RvB

najaar

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 APB Sport sportraad: uitnodiging Algemene Vergadering Provinciale Sportraad dd.
2/6/2017 om 19u30. Eddy Vinck was aanwezig. Toelichting door Sonia Vanden
Broeck, afdelingshoofd afdeling Subsidiering bij Sport Vlaanderen. Alles van
Provincie Sport (ook de G-sport) gaat vanaf 2018 naar Sport Vlaanderen. Ook de regio
werking verdwijnt. Op 11 november is er een afscheidsfeest van de Provinciale
Sportraad, omdat deze wordt ontbonden.
 Schepen Bart Lambrecht kreeg een mail van de Speedwayclub Helzold met de vraag
om promotie te maken voor hun op sterven na dode sport. Op zondag 25 juni gaat het
open Nederlands kampioenschap speedway door te Heusden-Zolder. De meningen
zijn verdeeld in de RvB. Besluit: doorsturen aan de clubs ter kennisgeving.
www.speedwayclubhelzold.be
Post:
 Gemeentebestuur Aartselaar: volmacht om toegekende gemeentelijke toelage 2017
van 1250,00 euro te kunnen ontvangen. Werd door betrokkenen ondertekend en
terugbezorgd op 29/5/2017.

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 7/6/2017: 1.001,63 euro.
4) Hartveilige sportclub? Bijscholing ‘reanimeren en defibrilleren’ 6/6/2017
In totaal schreven 7 personen in: 2 Rita Serveert, 3 WTC Ten Dorpe, 1 De Vierde Pas en 1
Lagoondivers. Eén persoon van Rita Serveert meldde zich vooraf ziek. Slechts 3 van de 7
personen waren blijkbaar geregistreerd in ACT. De inschrijvingsmethode is niet
klantvriendelijk. Degene die niet geregistreerd waren, kunnen nooit in aanmerking komen om

een bewijs te krijgen van deze cursus, aldus Ricky Franken de afdelingsverantwoordelijke
vorming van het Rode Kruis Aartselaar. Hoeveel er uiteindelijk aanwezig waren weten we
nog niet (4). Kunnen aanwezigen zich nu nog registreren?
5) Draaiboek scholenveldloop 27/9/2017
Wordt besproken.

6) Maand van de sportclub september 2017
Acht clubs hebben zich opgegeven: ARBC, Jong & Vrij, Katsu, TTC, AVKA, ABBC, Tori en
AGS. Rita Serveert doet ook misschien nog mee?
Promotiemateriaal: Opmaak van folder en affiche is gestart. Sportclubs gaven in evaluatie
2016 de voorkeur aan minder folders, maar wel een affiche. In het verleden ontving elke
deelnemende club 25 folders en geen affiches. Hoeveel nu? Affiche 1, folders 5.
7) Bijscholing ‘sportspay’ 12/10/2017
SD Worx behaalde de award ‘Best Social, Administration & HR Support Services Company’
met het project SportsPay. SportSpay is een gebruiksvriendelijke en innovatieve online
toepassing waarmee sportclubs premies aan hun spelers en trainers correct uitbetalen en alle
optimaliseringen fiscaal waterdicht toepassen.
Sterk vereenvoudigd en gedigitaliseerd
Een op drie amateur-sportclubs betaalt het grootste deel van zijn spelers- en
trainersvergoedingen uit in het zwart, zo blijkt uit recent onderzoek van de KU Leuven en PXL
Hasselt. Nochtans staan hierop hoge boetes, die soms het einde van de sportclub kunnen
betekenen. SD Worx lanceerde daarom SportsPay, dat het hele administratieve proces sterk
vereenvoudigt en digitaliseert. Met SportsPay worden de prestaties van de spelers ingevoerd,
hun premies berekend, de bedrijfsvoorheffing geoptimaliseerd, de aangifte voor de
bedrijfsvoorheffing geregeld en de premiebetalingen opgevolgd.
Eind augustus zal de uitnodiging naar de clubs verstuurd worden.
Max. 2 personen/erkende club gratis.
Frank Baart zal niet aanwezig kunnen zijn op de bijscholing.

8) Kennisgeving subsidies sportclubs 2017
Aantal: 26 clubs zullen in totaal 17.019,62 euro uitgereikt krijgen.
Uitkering subsidies JSB JSC: 11 clubs zullen in totaal 11.375,20 euro bijkomend ontvangen.
De subsidieverdeling komt voor op de gemeenteraad van 19 juni en dus zullen eind juni 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) Nieuws vanuit sportverenigingen
- SVAZ:
- 24/6 BBQ: iedereen welkom
- 26/6 testmoment zwemmers
- 14, 15, 16 juli zomercriterium jeugd Wezenberg Antwerpen
- 28, 29, 30 juli Belg. Kampioenschap + 15 jaar
- Jong en Vrij:
- 24/6 eindejaarsetentje bestuur/lesgevers
- 27/6 de turnkring komt zwemmen in Aartselaar van 19-20u

-

AVKA: 8ste beste ploeg senioren heren van België op den Heizel. De dames lukte het
behoud in ere-afdeling (2de klasse).

10) Varia
 Prijs AED-toestel. Het Rode Kruis denkt rond de 1500 euro per stuk zonder de kast
om in op te bergen. Let er wel op dat er een onderhoudscontract dient bijgenomen te
worden om de batterij regelmatig na te kijken en dit is wel niet zo goedkoop.
 Tennissers die per fiets naar de tennisterreinen komen, hebben naast het zwembad
geen aanduiding van de omleiding!

Datum
9/4/2015
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
9/2/2017
9/2/2017
13/4/2017
11/5/2017
8/6/2017

8/6/2017

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Stemsysteem van sportgala uitleggen
op de AV januari 2018
Tevredenheid-enquête traiteur tegen
AV januari 2018
AV januari 2018 opvragen wie komt
voor vergadering, wie voor receptie
Bouw nieuwe accommodatie op
sportcentrum op schema?
Locatie AV 2018 definitief vastleggen.
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal
Informeren bij Rode Kruis achter
prijzen AED-toestel.
Opvragen bij het Rode Kruis: hoeveel
personen op bijscholing? Kunnen
aanwezigen zich nog registreren?
Uitnodiging bijscholing 12/10/2017
opsturen.

Wie?
Eddy
sportdienst

Volgende vergadering RvB 14/9/2017 om 20u45 in sportcafé.
Anita is verontschuldigd (verlof).
Voor het verslag
Anita Braeckmans

Einddatum
2016

Anita
Pascal

april

Anita
RvB

najaar

Anita

ok

Anita

Anita

eind aug.

