Verslag vergadering Raad van Bestuur sportraad Aartselaar op 12/05/2016
Aanwezig: Gunther Crauwels, Maria Verbeeck, Harry Gijbels, Maria De Ridder, Frank
Baart, Eddy Vinck, Anita Braeckmans
Verontschuldigd:
Afwezig : Steve Moreaux
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 14/04/2016 + takenlijst
Verslag: goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
Takenlijst:
Datum
12/9/2013
9/4/2015
10/12/2015

10/03/2016
14/04/2016

14/04/2016
14/04/2016

Actiepunten
Wie?
Naambord de ARK op Sportcentrum?
Pascal
Vergadering vz adviesraden en
Eddy
schepencollege 3/6/2015
Overzicht evenementenkalenders van
AV sportraad
de clubs die gehuisvest zijn op het
sportcentrum?
Aanvraag Dynamo-spreker voor AV
Anita
13/10/2016.
Bezorgdheden en aandachtspunten
Anita
mobiliteitsplan doorgeven aan Bart
De bruyn.
Aanvraag bij Dynamo-Project voor
Anita
bijscholing in november of december.
Wat dient wel of niet gemeld te
communicatiedienst
worden via het aanmeldingsformulier
van HEKLA?

Einddatum
2018
2016
13/10/2016

ok
ok

ok

2) Ingekomen stukken
Via mail ontvangen:
 Mail van Nele Jacobs (CC): of er interesse is, voor ‘ADVIES-GPS’, een nieuw
infoboekje voor gemeentelijke adviesraden. Vanuit de Cultuurraad was er interesse,
misschien nog anderen ook? Graag een seintje voor 1 juni (gewenste aantal?).
Antwoord RvB: ja 1 ex.
 APB Sport Vorming vraagt mogelijk vormingsaanbod op voor najaar 2016. Ten laatste
op vrijdag 20 mei 2016 melden.
Post:
 Overlijdensbericht van de schoonvader van Eddy Vinck, de heer Guillaume Van
Reeth.

3) Financiën
 Overlopen van de rekening.
 Saldo 12/5/2016: 1070,16 euro.

4) Dynamo-Project
Spreker voor de infosessie ‘vrijwilligerswetgeving’ en bijscholing ‘Wegwijs in fiscaliteit en
de sportclub’ werden aangevraagd bij Dynamo-Project. Na het verstrijken van de deadline
plant Dynamo-Project zo snel mogelijk de aanvraag in en contacteert ons voor verdere
afspraken. De in de RvB van 14/4 gemaakte afspraak om per erkende club twee personen
gratis deelname aan te bieden, bestaat niet in de mogelijke betalingsopties bij DP. Wel een
optie is eerst iedereen zelf te laten betalen en achteraf de sportraad voor twee personen per

club de deelnamekost terug te laten storten. De RvB gaat akkoord met deze financiële
regeling.

5) Draaiboek scholenveldloop 28/9/2016
Zoals elk jaar zal de sportraad een tentje opzetten voor de catering. Het draaiboek wordt
besproken.

6) Nieuws vanuit sportverenigingen
 WTC Ten Dorpe nodigt iedereen uit op 26/6 voor hun ‘Frietjesdag’ in het Laarhof.
Vol au vent, stoofvlees of koude schotel.
 25/6 BBQ bij de zwemclub.

7) Varia
 De Sportsnoepdag verschuift van 2 september naar 9 september 2016. Voor de school
Cade valt de activiteit te snel na de eerste schooldag. Het merendeel van de clubs
betreuren deze beslissing. De golfclub moet hierdoor zelfs afhaken.
 Mobiliteitsplan: aanbeveling om een aanduiding van oversteekplaats te voorzien voor
de fietsers in de Leugstraat ter hoogte van Zonnetij.
 RvB 9/6/2016: verontschuldiging vanwege Eddy

Datum
12/9/2013
9/4/2015
10/12/2015

14/04/2016

12/05/2016

12/05/2016

Actiepunten
Naambord de ARK op Sportcentrum?
Vergadering vz adviesraden en
schepencollege 3/6/2015
Overzicht evenementenkalenders van
de clubs die gehuisvest zijn op het
sportcentrum?
Wat dient wel of niet gemeld te
worden via het aanmeldingsformulier
van HEKLA?
Melding aan Nele Jacobs dat de
sportraad graag 1 ex. van het boekje
‘ADVIES-GPS’ wil.
Mobiliteitsplan: aanbeveling
doorgeven aan Bart De bruyn.
Oversteekplaats in de Leugstraat ter
hoogte van Zonnetij.

Wie?
Pascal
Eddy

Einddatum
2018
2016

AV sportraad

13/10/2016

communicatiedienst

Anita

Anita

Volgende vergadering RvB 9/6/2016 om 20u45 in het sportcafé.
Voor het verslag
Anita Braeckmans

voor 1/6/2016

