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Verslag Dagelijks Bestuur SKV Oostakker
Datum : 2 december 2019
Aanwezig : Dominique Préat, Kathleen De Decker, Jeroen Sobrie, Diederik De Lentdecker,
Robby Verspeelt, Sven Inghelbrecht (verslaggever)
Afwezig met kennisgeving : Iris Goethals
Afwezig : Tom Van Damme
Uitgenodigd : Heidi De Mey
1. Goedkeuren vorige verslag
 Er werden geen opmerkingen gemaakt m.b.t. het verslag van de vorige bijeenkomst.
2. Kastoestand
 De kastoestand wordt besproken en geëvalueerd. Er worden geen problemen in dat
verband gemeld en ze wordt bijgevolg goedgekeurd.
3. Accommodatie
 Een overzicht en stand van zaken betreffende geplande infrastructuurwerken wordt
gegeven.
 De nieuwe schepen van sport bevestigde per mail dat er voldoende budget is vrijgemaakt
om fase 2 van de werken in orde te brengen. Dit betreft het plaatsen van extra
kleedkamers bovenop de huidige kleedkamers en de uitbreiding van de verharding op de
site alsook de aanleg van het 3e trapveldje. Alles is lopende, vergunning zijn aangevraagd,
adviezen werde opgevraagd en verwacht wordt dat de werken na afloop van het seizoen
zullen worden opgestart.
 Extra werken die nog dienen uitgevoerd te worden en die niet onder fase 2 vallen zijn
eveneens goedgekeurd en zullen normaal gezien nog dit seizoen worden afgewerkt. Het
betreft plaatsen van elektrische sloten, vervanging hekwerk met oa ook een te voorziene
barrière ter hoogte van de fietsenstalling, snoeien bomen ter hoogte van Edugo Glorieux.
4.





Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is bijeengekomen op 25 november 2019.
Alle leden van de vergadering hebben hiervan een verslag ontvangen.
Jeroen en Sven geven een korte toelichting bij de besproken zaken.
De vergadering vraagt bij een aantal zaken extra duiding. De nodige acties worden
besproken en zullen kortelings worden ondernomen/gecommuniceerd.

5. Senioren
 Kathleen geeft een stand van zaken en evaluatie betreffende de werking senioren.
 De vergadering vraagt bij een aantal zaken extra duiding. De nodige acties worden
besproken en zullen kortelings worden ondernomen/gecommuniceerd.
6. Evenementen
6.1 Eetfestijn 30 november 2019
 Er was een zeer grote opkomst.
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 Het bestuur wenst alle medewerkers uit het eventteam, helpende teambegeleiders en
spelers bovenbouw te bedanken voor hun inzet.
 Nog niet alle facturen zijn ontvangen, maar we verwachten een mooi eindresultaat
6.2 Kersdrink 20 december 2019
 De voorbereidingen voor de kerstdrink worden besproken. Er wordt geopteerd voor een
mix van sport (spelen van wedstrijdjes) en plezier/ontspanning in de vorm van passende
snacks en drankjes.
 De SKVO leden ontvangen eerstdaags nog een uitnodiging.
7. Elk Talent Telt
 Een overzicht van meetings/events van de voorbije maand en gepland in de komende
weken/maanden wordt besproken. Het betreft oa viering 10 jaar KAA Gent Foundation,
uitnodiging partnerclubs op Europese wedstrijd KAA Gent, open brief ETT, G-voetbal,
wandelvoetbal en ouderparticipatie.
8. Bestemming lidgeld
 Het eerder opgemaakte document om te staven waarvoor het lidgeld is bestemd werd
nogmaals besproken en kan nu gefinaliseerd worden.
 Er wordt uitgekeken naar een passend moment om dit openbaar te bespreken.
9. Problematiek kantinebezetting – onderhoud kantine
 Door privé-omstandigheden dienen twee vaste kantinemedewerkers af te haken. Dit stelt
de club voor problemen qua kantinebezetting en –onderhoud.
 Er wordt besproken hoe dit kan worden opgevangen en opgelost. We hopen dat de
voorgestelde acties zullen kunnen worden uitgevoerd.
 Er wordt ook actie ondernomen om de overdaad aan verloren voorwerpen/kledij weg te
werken gezien de beperkte stockeringsplaats.
10.
Catering na Nieuwjaar
 Er is een voorstel opgemaakt om catering te voorzien op competitiewedstrijden.
 Dit voorstel wordt goedgekeurd en kan verder worden afgewerkt eenmaal de
competitiekalender ter beschikking is.
11.
Budget
 De voorbereiding voor de opmaakt van het budget 2020 zijn opgestart. Er wordt besloten
om dit af te werken in een aparte vergadering.
12.
Varia
 De erkenningsaanvraag tot Gentse sportvereniging werd tijdig bezorgd en in goede orde
ontvangen.

Datum volgende vergadering : 6 januari 2020 (19u30)

