VERSLAG Vergadering Raad Van Bestuur sportraad Aartselaar, op 14/09/2017

Aanwezig: Eddy Vinck – Maria Verbeeck – Harry Gijbels – Maria De Ridder – Gunther Crauwels
Verontschuldigd: Anita Braeckmans – Frank Baart
Afwezig: Steve Moureau
1) Goedkeuring verslag vergadering RvB 08/06/2017 + takenlijst:
Verslag wordt goedgekeurd mits een aantal aanpassingen.
TAKENLIJST
09/04/2015

Vergadering adviesraden

2016 ??

Moet dit nog in takenlijst blijven staan; er wordt geen aanstalten gemaakt om dit op een andere datum te laten
plaatsvinden.
09/02/2017

Bouw nieuwe accommodatie

april 2017 ? ?

Hoe gaan we dit verder opvolgen?
09/02/2017

Locatie AV 2018 definitief vastleggen

najaar??

Omdat er geen zekerheid is dat de nieuwe sportaccommodatie met cafetaria in de komende weken/maanden klaar
zal zijn, menen de leden RvB het geraadzaam om de AV van januari te laten doorgaan in het Cultureel Centrum (zaal
is nog steeds gereserveerd, en contract hiervoor is ondertekend).
08/06/2017

Opleiding Rood Kruis

Is er al een oplossing gevonden voor het toekennen van het diploma “Reanimatie en AED” aan de deelnemers die zo
gezegd niet rechtmatig ingeschreven waren via de website Rood Kruis.
2) Ingekomen stukken:
Via mail ontvangen:








Uitnodiging 11 juli-viering en openluchtbal voor verenigingen > doorgestuurd naar alle clubs op 26/6/2017
Burenpremie > doorgestuurd naar alle clubs op 26/6/2017
Oproep verenigingen Kom op tegen Kanker > opgestuurd naar alle clubs op 19/7/2017
Affiche Zomersportpromotietoer > opgestuurd naar alle clubs op 19/7/2017
Affiche jogging 29/8 > opgestuurd naar alle clubs op 19/7/2017
Financiële ondersteuning voor G-Sport evenementen en G-Sportclubs > opgestuurd naar alle clubs op
10/8/2017
Nieuwsbrief voor verenigingen – september 2017 > opgestuurd naar alle clubs op 7/9/2017

Post:


De aankondiging “Dag Clubbestuurder” Dynamo op zaterdag 21 oktober e.k. (inschrijven voor 12/10/2017)

3) Financiën: Stand rekening op 14/09/2017  € 2.248,55
De gemeentelijke toelage van € 1250,00 werd ontvangen.

4) Maand van de Sportclub 2017:
Iedere deelnemende club (9 in totaal) heeft 1 affiche + 5 folders ontvangen.

Rita Serveert heeft via deze weg 34 nieuwe leden mogen tellen.
Het initiatief is nu beter bekend dan bij de start; er wordt nu ook via diverse digitale kanalen promotie gemaakt.
5) Scholenloop 27/09/2017:
Draaiboek scholenveldloop wordt overlopen.
Eddy heeft aankopen gedaan:
cava: 6 flessen, waarvan 3 gratis à € 34
Hotdogs: 2 dozen à € 26 ( er was nog 1 doos over van vorig jaar)
Er worden geen chips aangekocht en verkocht.
Voor de bediening zullen Eddy, Greta en Jeanine toch komen helpen – Bernard dan weer niet.
6) Voorbereiding infosessie SportsPay 12/10/2017:
Lesgever is Sofie NOYENS
Er zijn reeds 3 inschrijvingen binnen (2x basket + 1x Rita Serveert)
Niet erkende sportclubs Aartselaar alsook deze van buiten de gemeente kunnen eveneens aangeschreven worden
voor deelname. Hun deelnameprijs wordt niet terugbetaald, maar aangewend om de kosten van de organisatie te
compenseren.
Voor iedere inschrijving dient men € 12,50 te betalen, bedrag dat na effectieve deelname wordt terugbetaald voor 2
personen van de erkende sportclubs.
Benodigdheden: Er voor zorgen dat er een beamer, scherm of groot digitaal scherm aanwezig is.
Aanvang: 20u00
Plaats: jeugdlokaal
Kleine attentie voor lesgever voorzien: 1 fles cava (reeds aangekocht voor scholenloop) + boeketje bloemen,
waarvoor Maria Verbeeck zal zorgen.
7) Nieuws vanuit de sportverenigingen:
Jaarmarkt Jogging: er waren 171 deelnemers, waarvan 43 lopers van basketbalclub. De start van de volwassenenloop
dienden verlaat wegens een MUG interventie in het nabij gelegen eethuis. Max. loopafstand diende beperkt te
worden.
8) Varia:
Via de media vernemen wij dat het zwembad in Wijnegem zijn deuren zal moeten sluiten en dat Mortsel de eerste
steen legde voor een nieuw intergemeentelijk zwembad (samenwerking met Borsbeek, Edegem en Hove).
Wat met Aartselaar?

Volgende vergadering RvB 09/11/2017 om 20u45 in Sportcafé
Geen RvB op 12/10/2017 = vervangen door infosessie SportsPay

Voor het verslag
Maria Verbeeck

