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Verslag Dagelijks Bestuur SKV Oostakker
Datum : 4 november 2019
Aanwezig : Dominique Préat, Kathleen De Decker, Jeroen Sobrie, Iris Goethals, Robby Verspeelt,
Diederik De Lentdecker (verslaggever)
Afwezig met kennisgeving : Sven Inghelbrecht
Afwezig : Tom Van Damme
Uitgenodigd :

1. Voorstel werking bestuur en functies
 Er werd een voorstel tot nieuw organigram voorgelegd. Bedoeling is om in de toekomst
met meer autonome cellen te werking die zelf op regelmatige basis bijeen komen. Zij
rapporteren schriftelijk aan het Dagelijks bestuur. Belangrijke beslissingen (bvb
investeringen) kunnen worden geformuleerd maar blijven het uiteraard een bevoegdheid
van het dagelijks bestuur. Op die wijze moet een overdaad aan vergaderingen,
tussentijdse mails, … worden opgelost.
 Het voorstel wordt positief ontvangen. Verdere uitwerking is nu nodig om alles te
finaliseren.
2. Kastoestand
 De kastoestand wordt besproken en geëvalueerd. Er worden geen problemen in dat
verband gemeld en ze wordt bijgevolg goedgekeurd.
 Alle bestande sponsorcontracten zijn verlengd. Enkele nieuwe potentiele sponsors zitten
in de pijplijn.
3. Planning onbeschikbaarheid bestuur
 Om continuïteit te verzekeren word een rondvraag gedaan naar de voorlopig gekende
langdurige afwezigheden.
4. Accommodatie
 Ondanks eerder gemaakte beloftes is de gewijzigde huurovereenkomst nog steeds niet
ter beschikking voor SKVO. Er wordt nogmaals navraag gedaan naar het finale document.
5. Elk Talent Telt
 Nav de ontvangen subsidie is er een bijeenkomst geweest tussen verantwoordelijken van
de club en Elk Talent Telt.
 Deze laatste zijn zeer tevreden over de samenwerking en het engagement van de club.
Met name de aanwezigheid op de aangeboden opleidingen en in de diverse werkgroepen
zijn positief maar ook de opstart van het G-voetbal en het initiatief tot rookvrije club
werden goed ontvangen.
 Er werden ook wat tips meegegeven die tot een hoger subsidiebedrag kunnen leiden oa
toegankelijkheid voor de omgeving, meisjesvoetbal, wandelvoetbal, … Bij een aantal van
de tips kunnen we actie ondernemen, een aantal andere zijn dan weer moeilijker te
realiseren maar zeker het onderzoeken waard.
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6. Varia
 Er werd – op onze vraag - door twelve (leverancier kassasysteem) een nieuw
koffiemachine geleverd. Het gebruik en onderhoud wordt als zeer positief ervaren.
 Vanuit de senioren kwam de vraag naar ander kledingstuk bij inschrijvingen voor seizoen
2020-2021. Dit zal op een latere vergadering bij de vastlegging van het lidgeld volgend
voor seizoen verder besproken worden.
 Het nieuw aangekocht projectiescherm is lichtjes beschadigd en dient te worden hersteld.
 Trainingen op feestdagen (indien gewenst) zijn op dit moment niet mogelijk. Van zodra de
elektrische sloten geplaatst zijn, zal dit wel mogelijk zijn.
 Er is heel veel vraag naar snacks op zaterdag. Gezien de beperkte groep
kantinemedewerkers is het niet mogelijk dat zij ook deze taak er nog bijnemen. Er wordt
gekeken naar een oplossing na nieuwjaar om dit geregeld te krijgen via de ploegen die op
dat moment thuis moeten spelen.
 De erkenning als Gentse sportvereniging moet opnieuw worden aangevraagd en
ingediend zijn voor 30 november.
 Er is een draft document opgesteld om te staven aan de leden waar het lidgeld voor
wordt gebruikt. Het is een eerste aanzet dat nu verder zal worden uitgewerkt.
 Omwille van professionele omstandigheden kan de huidige trainer van de G-voetbalploeg
zijn engagement na nieuwjaar niet verder zetten. We kijken uit naar een vervanger.
 We hebben een potentiele kandidaat Referee Ambassador. We kijken uit om deze functie
te officialiseren.

