VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR SPORTRAAD AARTSELAAR op 10/11/2016
Aanwezig: Eddy VINCK – Maria VERBEECK - Harry GIJBELS – Maria DE RIDDER – Gunther CRAUWELS - Frank BAART.
Verontschuldigd: Anita BRAECKMANS – Els VERBRUGGEN
Afwezig: Steve MOUREAUX
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 08/09/2016 + takenlijst.
Verslag wordt goedgekeurd mits aanpassing van:
punt 4) = bij te voegen: Maand van de Sportclub werd eveneens aangekondigd via de Aartselaarse electronische
borden, en via de website van Bloso. Folders werden eveneens verspreid via de gemeentediensten.
Punt 5) Draaiboek scholenveldloop 28/09/2016  4de item: Broodje voor ongeveer 12 voorlopers, i.p.v. 25.
2) Ingekomen stukken:
Aan iedere club werd e-mail verzonden, met de vraag de infosessie “Vrijwilligerswerk” op 13/10/2016 gegeven door
Dynamo te evalueren.
Overlijdensbericht van Charles De Ridder, broer van Maria.
3) Financiën
Saldo op 09/11/2016 = € 2.776,40
4) Nabeschouwing en afrekening scholenveldloop 28/09/2016
Scholenveldloop is goed verlopen, het was tenslotte beter weer dan vorig jaar. Door het mooie weer was er drank
tekort; de broodjes/hotdogs zijn slechts voor 2/3 verkocht/opgebruikt. Mogelijks is dit mede het gevolg omdat er
ook chips werden verkocht. 12 voorlopers bleken geen overbodige luxe te zijn.
Inkomsten drank-chips-en hotdogverkoop: € 368,10
De gemaakte onkosten moeten hiervan nog worden afgetrokken.
5) Nabeschouwing AV 13/10/2016
Het was een aangename AV met diverse interessante aangehaalde items.
6) Nabeschouwing en afrekening sportgala 21/10/2016
Vanuit ieder lid van de RvB werden er opmerkingen gemaakt:









Minder opkomst/toeschouwers dan verwacht. Iedereen was wel aandachtiger dan in vorige edities. Het doel
om meer clubs aanwezig te laten zijn werd volgens ons inziens niet bereikt.
Presentatie kon beter indien enkel USB stick zou gebruikt zijn geweest. ’s Avonds is het internet sowieso al
overbelast, waardoor de presentatie via internet een paar keer uitviel.
Wat de acts betreft: goed gebracht, doch de Aartselaarse Sportclubs hierbij betrekken had mogelijks meer
toeschouwers gelokt.
Suggestie om foto’s te plaatsen naast alle namen (niet enkel bij de genomineerden, doch ook bij de
laureaten).
Frietkar: goed idee, maar niet goed georganiseerd. Is te laat toegekomen, weinig verzorgde catering en heeft
zich niet gehouden aan de vooraf gemaakte afspraken, o.a. wat de bediening betreft.
Reglement aanpassen, zodat ook sportploegen zoals voetbal en/of basketbal ook mee kunnen dingen naar
een “Sport-trofee-titel”. Wat indien AVKA geen kandidaturen had ingestuurd?
De presentator bleek niet 100% op de hoogte van de sport “Atletiek”, te zien aan de vragen die gesteld
werden aan de laureaten.
Huidige stemming kan tot verrassende resultaten leiden (AVKA damesploeg eindigde voor de mannenploeg,
terwijl deze laatste kampioen werd in een hogere categorie).





Wat de stemming betreft, ook hier is verbetering mogelijk; bvb het aankondigen naar de bevolking toe.
Het vrijgeven van de resultaten i.v.m. de stemming: hoeveel personen hebben er gestemd? Wie waren de
leden van de sportjury? Hoe is men via de verdeelsleutel tot het behaalde resultaat gekomen?
De onkosten van de lunch voor de artiesten en de presentator werden door de Sportraad betaald. Omdat de
RvB geen inspraak heeft gehad op het sport-gala-gebeuren, lijkt het logischer dat deze onkosten gedragen
worden door de Sportdienst.

Inkomsten drankverkoop tussen 20u00  22u00 = € 418
De gemaakte onkosten moeten hiervan nog worden afgetrokken.
7) Voorbereiding AV januari 2017
De dagorde zal worden opgemaakt tijdens de RvB van 08/12/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck
Goedkeuring verslag AV okt 2016
Binnengekomen Post
Goedkeuring jaarverslag 2016
Financieel verslag 2016
Stand van zaken sportpromotie
Kalender 2017
Campagne “Vrijwilligers” – rondvraag noden bij clubs.
Toelichting en stand van zaken nieuw sportcomplex.
Varia
Receptie

Uitnodiging receptie is geldig voor 2 personen per club (effectieve afgevaardigde en plaatsvervanger).
Voor deze receptie zal ook dit jaar weer beroep worden gedaan op traiteur Heiler. Eddy vraagt een nieuwe recente
suggestielijst receptiehapjes en zal deze doorsturen aan alle leden van RvB, zodat eenieder een persoonlijke keuze
kan aanduiden. Wat drank betreft dient deze traiteur geen Cava te voorzien; RvB heeft nog een voorraad overschot
van vorige evenementen. Voor januari 2018 doen wij een tevredenheidsenquete om eventueel van traiteur te
veranderen.
8) Nieuws vanuit de sportverenigingen:
Wielerwedstrijd “Van Steenbergen” staat terug op de wielerkalender, doch deze zal niet meer plaatsvinden in
Aartselaar, maar in Loenhout.
SVAZ ontvangt op de Sint op zaterdag(namiddag) 3 december 2016
Jong en Vrij doet verkoop van wafeltjes, marsepein, truffels, frangipane en carré confituur.
9) Varia:
Maria Verbeeck doet een voorstel om van onze RvB-inkomsten, ontbrekend materiaal aan te schaffen voor het
kleuterparadijs. Bij het vertrek van de KdG hebben deze al hun eigen materiaal meegenomen, materiaal dat de
sportdienst voordien mee mocht gebruiken. De meerderheid van de RvB gaat hier niet mee akkoord, maar is wel van
mening dat dit bij de Sportdienst dient te worden aangekaart.
AVKA toont foto’s m.b.t. vandalisme toegebracht op atletiek-terrein en accommodatie, mogelijks het werk van
feestgangers Leonard. Ook cafetaria ‘t Dolfijntje heeft met vandalisme op het terras af te rekenen gehad.
Fijn dat er op diverse plaatsen in Aartselaar voor de wandelaars zitbanken werden geplaatst om even tot rust te
komen, doch 1tje steekt er bovenuit: deze geplaatst op de hoek van de Barones de Borrekeslaan en de Baron Van
Ertbornstraat. Dit is wel een heel ongelukkige locatie, waar zowel de buslijnen met stopplaats recht tegenover als
heel veel verkeer langskomt en zeker geen kans biedt om “tot rust te komen”.

De vraag om de AV van oktober 2017 en eveneens de volgende jaren te verschuiven naar de 4de donderdag i.p.v. de
2de donderdag en/of de optie om in de toekomst nog enkel 1x AV te houden, en dit in januari van ieder jaar, met
aansluitend nieuwjaarsdrink, zal verder besproken worden bij terugkeer van Anita.
Volgens ons huishoudelijk reglement dienen wij minstens 1x AV per jaar te houden.
Op de vraag van Pascal om de RvB van 08/12/2016 te starten om 20u00 wordt eveneens negatief gereageerd; voor
de meeste leden is dit vroege uur niet haalbaar, maar de vergadering kan mogelijks wel starten om 20u30 i.v.p.
20u45. Maria De Ridder zal dan niet aanwezig kunnen zijn, en laat zich hierbij verontschuldigen. Mogelijks zal Frank
ook niet aanwezig zijn.
TOEVOEGING AAN TAKENLIJST:










Afrekening scholenveldloop maken
4de donderdag of nog maar 1 AV vergadering per jaar
Stemsysteem van sportgala uitleggen op de AV januari 2018
Opvragen info stemming laureaten 2016
Evaluatie sportgala – feedback vragen bij alle sportclubs.
Tevredenheid-enquête traiteur tegen AV januari 2018
Materiaal nodig voor kleuterparadijs na vertrek KdG
Afspraken maken rond “speciale gebeurtenissen (geboorte/huwelijk/overlijden…)
De herhaalde afwezigheid van Steve in de RvB

Volgende vergadering RvB 08/12/2016 om 20u30 in het sportcafé

Voor het verslag
Maria VERBEECK en Gunther CRAUWELS

