Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 9/06/2016
Aanwezig: Maria Verbeeck, Maria De Ridder, Gunther Crauwels, Frank Baart, Steve
Moreaux, Anita Braeckmans
Verontschuldigd: Harry Gijbels, Eddy Vinck
Afwezig:

1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 12/05/2016 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
9/4/2015

Actiepunten
Wie?
Einddatum
Vergadering vz adviesraden en
Eddy
2016
schepencollege 3/6/2015
10/12/2015 Overzicht evenementenkalenders
AV sportraad
13/10/2016
van de clubs die gehuisvest zijn op
het sportcentrum? (*)
14/04/2016 Wat dient wel of niet gemeld te
Communicatiedienst
worden via het aanmeldingsformulier van HEKLA?
12/05/2016 Melding aan Nele Jacobs dat de
Anita
ok
sportraad graag 1 ex. van het boekje
‘ADVIES-GPS’ wil.
12/05/2016 Mobiliteitsplan: aanbeveling
Anita
doorgeven aan Bart De bruyn.
Oversteekplaats in de Leugstraat ter
hoogte van Zonnetij.
12/05/2016 Opvolgen aanvraag bij Dynamo
Anita
Project voor de infosessie
‘Vrijwilligerswetgeving’ 13/10/’16
12/05/2016 Opvolgen aanvraag bij Dynamo
Anita
Project voor de bijscholing
‘Wegwijs in fiscaliteit en de
sportclub’
(*) Het college sluit zich aan bij de vraag van de raad van bestuur van de gemeentelijke
sportraad . De gemeentelijke sportdienst krijgt de opdracht om een evenementenkalender met
de sportactiviteiten, die plaatsvinden op het gemeentelijk sportcentrum, op te maken en deze
-naar het voorbeeld van de cultuurdienst- digitaal toegankelijk te maken.

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Communicatiedienst Aartselaar: Het elektronisch aanmeldingsformulier voor
activiteiten / evenementen staat online. Je vindt dit op
http://www.aartselaar.be/nl/539/content/1558/aanmelding-evenement-activiteit.html of
via navigatie: Vrijetijd > Organiseren > Aanmelding activiteit/evenement.
Dit vervangt het word-formulier van Hekla.
Je vult dit in (minimum een maand vooraf) als
- de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op het openbaar domein
- of je luider muziek wil spelen dan 85 decibel
- of je een straat, plein, parking tijdelijk wenst af te sluiten of parkeervrij wil maken
- of je vuur wil gebruiken
- of het gaat om een buurt-, straat- of schoolfeest of een fuif
- of het gaat om (commerciële) promotie of verkoop op de openbare weg
(bijvoorbeeld flyeren op de markt)
Op 13/10 misschien demonstreren op AV.

 Dynamo Project: definitieve bevestiging van infosessie “Vrijwilligerswetgeving” op
do. 13/10/2016 20 uur. Lesgever: Lien Berton. Voor de infosessie wordt op de website
van Dynamo Project geen aparte pagina aangemaakt. Je zal die dan ook niet
terugvinden in het aanbod van bijscholingsmomenten!
Post:
 Voor alle sport- en beweegprofessionals, de nieuwe ISB-kennisbank. De ISBKennisbank bevat circa 12.000 artikels, brochures, fiches, praktijkvoorbeelden,
boeken, … een massa concrete tools en inspiratie. Dankzij het nieuwe jasje vind je
de informatie die je zoekt sneller én komt de informatie als het ware naar je toe.
Registreer je en blijf op de hoogte. www.isbkennisbank.be
 Gemeentebestuur Aartselaar: volmacht ontvangen voor de gemeentelijke toelage 2016
van de sportraad. Ingevuld terugbezorgen uiterlijk op 10/6/2016.

3) Financiën
 Saldo 24/05/2016: 1.056,16 euro (- 14,00 euro naar sportcafé voor drank RvB 12/5)

4) Kennisgeving subsidies sportclubs 2016
Aantal: 25 clubs zullen in totaal 16.619,62 euro uitgereikt krijgen.
Uitkering subsidies JSB JSC: 11 clubs zullen bijkomend in totaal 11.394,40 euro uitgereikt
krijgen.

5) Nieuws vanuit sportverenigingen
 AVKA:
- 23/7/2016 atletiekmeeting
- NIEUW: sportkamp tijdens week van 22/8 tot 26/8: voorlopig al 45 deelnemers.
- De mannenploeg debuteerde met een achtste plaats in de hoogste afdeling,
ereafdeling KBAB, tussen de 12 beste clubs van het land!
 SVAZ: testmoment voor de nieuwe zwemmers op 27/6/2016.
 SVAV:
- Aantreden volgend seizoen met 2 senior-ploegen om het niveau op te trekken.
- Voetbalterrein B krijgt nieuwe toplaag kunstgras.
 AVKA & WTC Ten Dorpe: jogging ‘Dwars door Aartselaar’ op 30/8/2016.

6) Varia
 De voorbereidende vergadering van de sportsnoepdag op 25 augustus wordt verplaatst
naar donderdag 1 september.
 Scholenveldloop-sportgala: gezamenlijke aankoop van cava. Maria belt met Eddy om
verder af te spreken. Maria mailt Anita indien nog problemen.
 RvB 8/9/2016: verontschuldigd: Maria Verbeeck en Frank Baart.
 Sportgala: 34 kandidaten werden weerhouden. De sportprestaties worden beoordeeld
door drie jury’s: de leden van de gemeentelijke sportraad, de leden van de vakjury en
het brede publiek. De punten van de sportraad tellen mee voor 50%, deze van de
vakjury en het publiek voor elk 25%. Iedereen kan zijn stem uitbrengen via een poll
van 1/7 tot 31/8. Tegen juli wordt de link doorgestuurd om te stemmen.
 Maand van de sportclub: 7 deelnemende clubs: Katsu/Jishin, Jong en Vrij, AGS, Tori,
De Vierde Pas, AVKA & Rita Serveert.
Takenlijst:
Datum
9/4/2015
10/12/2015

Actiepunten
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Overzicht evenementenkalenders

Wie?
Eddy

Einddatum
2016

AV sportraad

13/10/2016

14/04/2016

12/05/2016

12/05/2016

12/05/2016

9/6/2016

van de clubs die gehuisvest zijn op
het sportcentrum? (*)
Wat dient wel of niet gemeld te
worden via het aanmeldingsformulier van HEKLA?
Mobiliteitsplan: aanbeveling
doorgeven aan Bart De bruyn.
Oversteekplaats in de Leugstraat ter
hoogte van Zonnetij.
Opvolgen aanvraag bij Dynamo
Project voor de infosessie
‘Vrijwilligerswetgeving’ 13/10/’16
Opvolgen aanvraag bij Dynamo
Project voor de bijscholing
‘Wegwijs in fiscaliteit en de
sportclub’
Volmacht gem. subsidies getekend
terug bezorgen op gemeente.

Communicatiedienst

Anita

Anita

ok

Anita

Eddy, Harry, Anita

Volgende vergadering RvB 8/09/2016 om 20u45 in het sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

ok

ok

