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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

13 februari 2011
Louis Deckers, Frank Van Eynde, Leen Van Den Eynde, André
van Riel
Priscilla Van Herck
Tom Lambrechts, Els Vetters,, Maurice Ooms, Chris Helsen,
Mario Peeters, Gustaaf Wuyts
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
2. Agendapunten
2.1. Subsidie 2011
Op de gemeenteraad van maandag 27 februari komt de aanpassing die de Algemene vergadering
goedgekeurd heeft op 10 januari 2011. Hierbij zal dus de verloning voor trainers zonder diploma
wegvallen, aangezien we moeten voldoen aan de kwalitatieve criteria. Éenmaal
nmaal dat dit bevestigd
is door de gemeenteraad zal de SF de documenten doorsturen naar alle sportclubs.
sportclubs
2.2. logo
Zoals iedereen al wel gehoord of gezien heeft , zijn er een hele reeks aanpassingen gebeurd aan
onze huisstijl. Om dit een beetje door te trekken met onze huidige opmaak , is er een voorstel op
papier gezet door onze ict-dienst.
dienst.
 De raad van bestuur heeft 2 voorstellen naar voor gedragen. Aangezien er niet voldoende
leden aanwezig zijn, zal de sf de 2 voorstellen per mail rondsturen. De leden krijgen dan tot
21 februari om hun mening te geven!
2.3. Dag van de sportclubs
Bloso organiseert opnieuw de week van de sportclub van 8-16 september: dus zondag 9
september of zondag 16 september zijn voor ons de mogelijke dagen.
Op de kalender van de sporthal staat nog niets voor die 2 zondagen en op de kalender van de
Gemeente staat enkel BBQ sportiva op zondag 9 september.
feedbackk geven ten laatste op de volgende
 Kan iedereen de datum eens bekijken en feedbac
vergadering: 12 maart 2012.
2.4. Buitenspeeldag
Deze gaat door op woensdag 28 maart van 12u45 tot 17u
17u00
00 in PZ van Westmeerbeek.
Voorlopig tijdsschema:
12u45-13u30: inschrijvingen
13u15-13u45: circus + knutselen
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13u30-14u00: kleuterspelen
14u00-14u30: circus + knutselen
14u45-15u15: circus + knutselen
15u00-15u30: krijttekening
15u30-17u00: kinderdisco
 Oproep tot vrijwilligers!!!!
Verschillende jobs: opletten, tappen, inschrijvingen,…
Louis Deckers heeft zich al opgegeven als helper, Leen wil zich voorlopig opgeven maar het is
afhankelijk van de eigen situatie.

2.5. Sportkampen
7-10 augustus is het voetbalkamp
20-24 augustus is het omnisportkamp
27-31 augustus is het kleutersportkamp
 Als er clubs geïnteresseerd zijn om een initiatie te geven voor werving kan dit steeds.
Liefst even een seintje aan de sportdienst.

2.6. sportagenda
geen nieuwe datums
3. Varia
-

-

Terugkoppeling cbs omtrent viering sportclubs: Het cbs geeft aan dat zij akkoord gaan met
het voorstel omtrent de jaren, de eervolle vermelding en de huldiging op de
kampioenenviering. Zij zullen ook steeds met een vertegenwoordiging aanwezig zijn op eigen
activiteiten van de club. Van de data-base zal ook werk gemaakt worden van zodra de
halftijdse sportpromotor is aangeworven.
Datum kampioenenviering 11 mei? Weekend 4-6 mei turngala? Liefst tegen volgende
vergadering de datum checken en nadenken over de plaats en spreker.
Data AGB directiecomité vergadering: elke 2e dinsdag van de maand.

Einde: 21.00 uur

Actielijst
Actie
Mening geven omtrent logo
Bekijken welke dag het beste zou passen voor de dag van de
sportclubs
Oproep naar vrijwilligers voor de buitenspeeldag
Clubs die tijdens een sportkamp graag een initiatie geven als
wervingsactiviteit steeds welkom
Bekijken data kampioenenviering 11 mei?

Wie
Alle leden
Alle leden
Alle leden en
kennissen
Alle clubs
Alle leden en clubs

Deadline
21 feb 2012
12 maart
2012
12 maart
2012
12 maart
2012
12 maart
2012
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