Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 9/11/2017
Aanwezig: Gunther Crauwels, Harry Gijbels, Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Steve
Moreaux, Eddy Vinck, Frank Baart, Anita Braeckmans
Verontschuldigd:
Afwezig :
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 14/9/2017 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
In het verslag van 8/6/2017 staat een verkeerde datum voor het afscheidsfeest van de
Provinciale Sportraad, dit dient 10 i.p.v. 11 november te zijn. Vermoedelijk zal dit ook niet
doorgaan, vermits er nog geen uitnodiging is gevolgd.
Takenlijst:
Datum
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
13/4/2017

Actiepunten
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
Op te volgen: idee één
gevechtssportzaal

Wie?
sportdienst

Einddatum

Anita
RvB

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Subsidiereglementen sportevenementen/G-Sport > doorgestuurd naar alle clubs op
21/9/2017
 Als niet-regiogemeente een uitnodiging ontvangen van Provincie Antwerpen voor een
informatievergadering op 28/11/2017 te Sint-Katelijne-Waver om 19 uur. Toelichting
van APB Sport i.v.m. de afslanking-overdracht-afronding van de dossiers en
toelichting van Sport Vlaanderen i.v.m. de planning 2018. Frank Baart zal Aartselaar
vertegenwoordigen.
Post:
 Vlaamse Trainersschool: nieuwe brochure Sportkaderopleidingen 2018. De brochure
geeft een beknopt overzicht van alle georganiseerde cursussen en nuttige informatie
over hoe men zich kan inschrijven. Alle gedetailleerde informatie over de inhoud van
de sportkaderopleidingen en de gedetailleerde lessenroosters van de
cursusorganisaties, is terug te vinden op www.sport.vlaanderen/vts. De brochure ligt
beschikbaar op de sportdienst.

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 7/11/2017: 2494,47 euro.
 Scholenveldloop: winst 175,42 euro

4) Nabeschouwing & afrekening scholenveldloop 27/9/2017
Algemeen: 271 deelnemers uit drie scholen (lopersaantal blijft nog altijd rond het gemiddelde
van de vorige jaren (en zelfs hoger) uitvallen). Goede weersomstandigheden en vlot verloop.
Drank- en eetstand door sportraad:
 meer plat water voorzien




goede verkoop
voldoende medewerkers

5) Nabeschouwing infosessie SportsPay 12/10/2017
Vooral voor clubs met ploegsporten (volleybal, basketbal, voetbal, hockey, …) waar trainers,
spelers en vrijwilligers worden betaald, interessant. Voor clubs met minimale en kleine
uitbetalingen van vergoedingen is de aanschaf van het pakket nogal duur. Steve heeft
ervaring met SportsPay in de voetbalclub en is hierover erg tevreden. De online toepassing
heeft hen al euro’s bespaart en het past alle fiscale optimaliseringen toe.
Ingeschrevenen
Brion Ludo
Crauwels Gunther
Reijniers Sally
Penny Sheila (afwezig: file chaos Antwerpen)
Verbeeck Maria
Vervaet Eddy
Delmot Dirk (afwezig: ziek)
Hertbruggen
Verstraelen An
Rigo Filip
Marichal Wim
Vernie Linda (afwezig: aanrijding op parking)

club
AVKA
AVKA
AVKA
Tori
Tori
Rita Serveert
ABBC
ABBC
SVAZ
SVAZ
SVAT
Get Wild

Iedereen betaalde vooraf 12,50 euro. Harry wordt gevraagd de terugbetaling van iedereen uit
te voeren. De presentatie werd op 16 oktober aan alle ingeschrevenen gemaild.
De contactgegevens van de deelnemers werden aan de lesgever Sofie Noyens bezorgd, zodat
zij deze kan berichten indien ze meer info zou hebben over het vrijetijdswerk-statuut. Ook de
andere clubs zullen hierover op de hoogte worden gebracht.
6) Voorbereiding AV 18/1/2018
Plaats: CC ’t Aambeeld
Uur: 20 uur
Voorstel dagorde:
1. Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck
2. Goedkeuring verslag AV 19 januari 2017
3. Binnengekomen post
4. Goedkeuring jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Stand van zaken sportpromotie
7. Kalender 2018
8. Varia
9. Receptie
Puntjes Pascal?
Uitnodiging is geldig voor 2 personen per club (effectieve afgevaardigde en plaatsvervanger).
Elke club dient op te geven met hoeveel personen zij aanwezig zullen zijn voor de
vergadering en voor de receptie.
Voor de receptie zal dezelfde traiteur Heller als vorig jaar behouden blijven met dezelfde
formule. Eddy contacteert de traiteur en stuurt de lijst met hapjes door naar de Maria’s voor
de keuze van …?.. hapjes.

7) Nieuws vanuit sportverenigingen




SVAV start vanaf september 2018 officieel met een G-sportploeg. De RvB feliciteert
de voetbalclub. De eerste doelgroep zal kinderen zijn. Voetbalvader Marc Hertoghs
zal terug lopen ten voordele van het G-sportproject.
SVAZ heeft de ‘zilveren druppel’ van de zwemfederatie behaald. Hun eerste deelname
levert een kwaliteitslabel en een bijkomende subsidie van 1500,00 euro op. Proficiat!

8) Varia
 Gala van de vrijwilliger 24/11: Eddy heeft precies niets gezien van een uitnodiging.
Andere aanwezigen hebben allen een uitnodiging ontvangen. Maria DR stuurt
onmiddellijk met iPhone mail door.
 SVAV: Steve vraagt de mogelijkheid te zien om met elkaar te communiceren voor een
groot evenement. Voetbalclub en zwemclub hadden een evenement op 1 november en
uiteraard parkinggelegenheid te kort. Herinner het online-document
‘evenementenkalender sport’ welk hiervoor speciaal opgemaakt is, maar nog veel te
weinig gevoed en gebruikt wordt.
 Opleiding ‘reanimeren en defibrilleren’ 6/6/2017: antwoord van Ricky Franken n.a.v.
vraag of er toch geen oplossing was om de niet rechtmatige ingeschrevenen een
diploma te kunnen bezorgen:
Brevetten kunnen alleen door de hoofdzetel worden uitgeschreven wanneer alles via
ACT is ingegeven. Daarom was en is het nog steeds belangrijk om de cursisten vooraf
te registreren?Achteraf is de cursus afgesloten en kan er niets meer aan gewijzigd
worden. Wij hebben altijd op voorhand iedereen verwittigd dat de registratie zeer
belangrijk was.
Hun ACT is wel helemaal niet gebruiksvriendelijk, dat was het probleem. Anita meldt
aan OCMW-voorzitter Hilde Heyman die ons dit initiatief voorstelde t.g.v. hartveilige
gemeente.
 SVAZ wil dringend toekomstplannen met zwembad weten voor de opmaak van hun
beleidsplannen!!

Datum
10/11/2016
10/11/2016
9/2/2017
9/2/2017
9/2/2017
13/4/2017
14/9/2017

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
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
Opleiding Rood Kruis: diploma voor
niet rechtmatige ingeschrevenen. Echt
geen oplossing mogelijk?
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.

Wie?
sportdienst

Einddatum

ok
Anita

ok

Pascal

ok

Anita
RvB

ok

Anita

ok

Harry
Anita
Anita
Eddy
Eddy
Maria’s

9/11/2017

9/11/2017
9/11/2017

Mail naar Hilde Heyman i.v.m. niet
krijgen van diploma cursus Rood
Kruis.
SVAZ wil toekomstplannen zwembad
weten!!
Infovergadering APB/Sport
Vlaanderen op 28/11/207.

Anita

Frank

Volgende vergadering RvB 14/12/2017 om 20u45 in sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

