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Nieuwsbrief 5 – jaargang 2
juli /augustus 2012

Beste leden,
Ons sportief werkingsjaar zit er weeral op. Nu is het tijd om te genieten van een
deugddoende vakantie! De trainingen voor de recreanten blijven gewoon doorgaan tijdens
de vakantie, en sommige jeugdatleten blijven ook tijdens de maanden juli en augustus actief
op allerlei meetings. De jeugdtrainingen starten terug op dinsdag 4 september.
Marathon der Noorderkempen Rijkevorsel
We willen graag op zaterdag 7 juli weer met verschillende teams aan deze
aflossingsmarathon deelnemen. De afstanden variëren tussen de 4.3 km en 9.0 km en elk
team bestaat uit 6 lopers. Wanneer je deel wil uitmaken van één van onze teams kan je je
naam en favoriete afstand opgeven op een lijst in het Agereslokaal of een mailtje sturen
naar nieuws@acdal.be . Wij zorgen voor de groepsinschrijving. Let wel uiterste datum
waarop onze inschrijvingen dienen binnen te zijn is 4 juli 2012.
Estafette halve marathon Gielsbos
Op zaterdag 4 augustus 2012 organiseert het GielsBos (werkgroep Gehandicaptenzorg
Zonder Grenzen) in samenwerking met Afstandslopers Vosselaar de zesde estafette halve
marathon.
Deze wedstrijd wordt gelopen door ploegen bestaande uit 3 lopers die elk een ronde van
ongeveer 7 km zullen lopen. Wil je inschrijven met een team, of wil je een team
vervolledigen, stuur dan een mailtje aan nieuws@acdal.be en wij zorgen voor de
inschrijving!
Night Run Rivierenhof Deurne
Vorig jaar namen we met een mooie delegatie deel aan de Night Run en we vonden dit een
enorm sfeervol gebeuren: duizenden mensen die in zwart T-shirt en met lichtje op het hoofd
het Rivierenhof doorkruisen. Op vrijdagavond 14 september vindt de 2de editie van deze
Night Run plaats. De inschrijvingen zijn beperkt tot 5000 deelnemers, dus geef snel je naam
door op nieuws@acdal.be als je wil meedoen en dan zorgen wij voor de groepsinschrijving!
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 18 euro, incl. deelname, T-shirt en headlight.
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3de jeugdmeeting
Op zondag 16 september organiseren we onze 4de jeugdmeeting op onze piste.
jeugdleden worden verwacht om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Alle

Grote ACDAL fotowedstrijd
Maak tijdens de vakantie een originele en/of ludieke foto die betrekking heeft op atletiek
en/of onze club: overtuig een BV of een plaatselijke schone op een verre
vakantiebestemming om te poseren in DAL-outfit, maak een foto van jezelf in DAL-outfit op
een bekende plaats of voor bekend gebouw of monument, maak op het strand een enorm
DAL-logo en stuur de foto in naar nieuws@acdal.be.
Alle foto’s zullen tentoongesteld worden op onze familiedag op 23 september. De winnaar
van de mooiste of origineelste foto wint een hartslagmeter. Op de familiedag zal er ook een
publieksprijs uitgereikt worden. Alle foto’s moeten uiterlijk op 15 september 2012 toekomen
of afgegeven worden aan Nancy Van der Schoot, Luk Janssens of Michael Coninx.
Bestuur
Het bestuur van AC DAL doet zijn uiterste best om de organisatie van onze club die uit meer
dan 250 leden bestaat in goede banen te leiden.
Ons bestuur is 9 man en 1 vrouw sterk en we stellen ze graag aan u voor:
Leo Van Ginckel
Francis Peeters
Dirk Vercauteren
Michael Coninx
Stef Claessens
Bart Claessens
Patrick Jacops
Patrick Van Riet
Luk Janssens
Nancy Van der Schoot

voorzitter – ledenadministratie
ondervoorzitter
penningmeester
secretaris – jeugdbestuur – coördinatie jeugdatleten
jeugdbestuur
jeugdbestuur
jeugdbestuur - vertrouwenspersoon jeugd
infrastructuur – communicatie - verzekeringen
recreanten – start2run – feestelijkheden – communicatie
recreanten – start2run – feestelijkheden – communicatie

Contactgegevens van onze bestuursleden vinden jullie op onze website.
Verslag algemene vergadering en resultaat enquête
Als bijlage vinden jullie het verslag van onze algemene vergadering en de resultaten van
onze enquête. Deze werd uitgebreid binnen het bestuur besproken en geëvalueerd. Zoals
jullie merken werden reeds veel van jullie voorstellen en suggesties doorgevoerd.
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Familiedag
Als alternatief voor ons jaarlijkse ledenfeest organiseren we op zondag 23 september onze
eerste familiedag op een unieke groene locatie. Ouders, kinderen, grootouders, nonkels en
tantes…. Iedereen is welkom!
We starten om 10.00 uur met een brunch. Een inschrijvingsformulier wordt hiervoor nog
rondgestuurd. Bovendien krijgt iedereen die aan de één of andere organisatie van onze club
heeft meegeholpen nog een uitnodiging om gratis mee aan te schuiven aan het buffet.
Vanaf de middag staan er – voor jong en oud - allerlei plezante spellen op het programma
waarbij lopen, werpen of springen (her)ontdekt worden. Deelnemen is belangrijker dan
winnen en de nadruk zal vooral liggen op het ludieke en ontspannende karakter. Voor de
liefhebbers staat er ook een initiatie oriëntatielopen op het programma. Deze kan
individueel of in duo gelopen worden (bv ouder-kind).
Een springkasteel, frietkraam en praatcafé en -terras maken het plaatje compleet.
We maken van de familiedag ook gebruik om onze kampioenen en meest verdienstelijke
atleten in de bloemetjes te zetten.
Hou jullie mailbox tijdens de vakantiemaanden zeker in de gaten want meer uitgebreide
informatie en mogelijkheden tot inschrijven volgen nog!
Website – blog – facebook
Hou deze vakantie www.acdal.be , www.miepmiepzoef.blogspot.be, onze facebookpagina en twitter
in het oog voor aankondigingen, nieuwtjes, wedstrijdverslagen, …

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie en veel loopplezier toe!
Het bestuur.

3

Atletiekclub D.A.L. v.z.w.
Berckhovenstraat 58/3
2390 Westmalle
rek.: BE38 7895 6175 1872

http://www.acdal.be

Algemene Jaarvergadering 15/03/2012
Aanwezige bestuursleden:

Claessens Bart, Claessens Stef, Coninx Michael, Jacops Patrick,
Janssens Luk, Peeters Francis, Van Der Schoot Nancy, Van Ginckel
Leo, Van Riet Patrick, Vercauteren Dirk

Andere aanwezigen:

Aerts Hubert, Helsen Sonja, Van Wallendael Daniel, Van Wallendael
Luc, Van Wallendael Maarten, Wuyts Guido, Tops Jef, Vandenberghe
Dirk, Sels Kurt, Dierckx Isabelle

Punt 1:

Jaar overzicht

Leo geeft een overzicht van het afgelopen jaar, geïllustreerd met een powerpoint presentatie.
Dirk geeft uitleg bij de inkomsten en uitgaven van 2011.

Punt 2:

Jaarrekening 2011 en begroting 2012

De jaarrekening werd besproken en eenparig goedgekeurd.
Kwijting werd verleend aan de penningmeester en de andere bestuursleden, de begroting voor 2011
werd besproken en eenparig goedgekeurd.

Punt 3:

Verkiezing van bestuursleden

Uittredend en herverkiesbaar
- Van Ginckel Leo: voorzitter
- Peeters Francis: ondervoorzitter
- Coninx Michael: secretaris
- Vercauteren Dirk: penningmeester
- Claessens Bart: bestuurslid
- Claessens Stef: bestuurslid
- Jacops Patrick: bestuurslid
- Janssens Luk: bestuurslid
- Van Der Schoot Nancy: bestuurslid
- Van Riet Patrick: bestuurslid
Bovenstaande mandaten werden met eenparigheid van stemmen verlengd en goedgekeurd
Kandidaat bestuursleden
geen
Uittredend en niet herverkiesbaar
geen

Punt 4:

Voorstelling resultaten enquête

Leo overloopt de resultaten van de enquête die in de loop van 2011 bij de leden werd afgenomen.
In totaal hebben 44 leden het enquête formulier ingevuld.

BIJLAGE ALGEMENE VERGADERING - 15 maart 2012
Op de Algemene Vergadering van de Atletiekclub DAL vzw werden de resultaten van de leden- en
oudersenquête besproken.
In het totaal kwamen 44 enquêtes ingevuld terug waarmee een redelijke vertegenwoordiging van de leden
en ouders van jeugdleden werd bereikt.
In het algemeen is er grote tevredenheid over alle bevraagde onderwerpen. Velen weten nog weinig van
de werking van de club, vooral de ouders van de nieuwe jeugdleden. Er werden nuttige opmerkingen en
suggesties gegeven. Er werd grote waardering uitgesproken voor bestuur, trainers en werkende leden.
Trainingen en Sportieve Organisaties
Grote tevredenheid over trainingen en accommodaties met concrete voorstellen ter verbetering.
Nog beter kan : extra opleiding voor de nieuwe jeugdbegeleiders; betere afspraken bij training van
volwassenen op dinsdagavond; staat van sanitair en douches in lokaal Ageres.
Alle bestaande eigen organisaties krijgen een positieve beoordeling; er wordt gevraagd om vrijwilligers
breder en vroeger aan te spreken.
Acties :
- Een aantal jeugdbegeleiders gaan opleiding aspirant initiator volgen in de komende maand.
- Lactaattesten zullen voor wedstrijdatleten aangeboden worden op regelmatige basis
- De Start-to-Runners zullen na afloop verder begeleid worden voor de geïnteresseerden
- Het bestuur is gesprekken met de school en de gemeente gestart over verbetering van verlichting,
bewegwijzering, schuilhok en mogelijke multifunctionele ruimte. Ook zullen we aanvragen om op
dinsdagavond de turnzaal van de lagere school te huren en op zondagvoormiddag de sporthal van
Mariagaarde. Voor het lokaal Ageres zal regelmatig grote schoonmaak georganiseerd en wordt een plan
gemaakt voor de renovatie van het sanitair en de kleedkamers
- Vrijwilligers zullen systematisch gevraagd worden en tijdig geïnformeerd. Wel wordt ook gevraagd aan
de leden en ouders om pro-actief te zijn en zich ook zelf aan te bieden als helper wanneer mogelijk. Vele
handen maken het werk licht
- Er zal worden gezocht naar een loopevenement in Zoersel dat we mee zouden kunnen organiseren.
Team Spirit
Zeer positieve feedback, speciaal voor de clubkleding en de attenties bij Sinterklaas en andere speciale
gelegenheden. Ook de vraag hoe we meer deelnemers kunnen krijgen op het Ledenfeest.
Acties :
- We zullen verder gaan met wat positief gewaardeerd wordt
- We gaan een ander concept voor het ledenfeest uitwerken
- Erkenning voor verdienstelijke leden wordt verder uitgebouwd

Organisatie van de club
Grote tevredenheid maar ook veel onbekendheid bij (nieuwe) leden. Er werd gesuggereerd dat er meer
vrouwen in het bestuur moeten komen. Wafelverkoop voor werven van fondsen werd door sommigen
voorgesteld.
Acties :
- Enquêteresultaten worden besproken op Algemene Vergadering
- Kandidaat bestuursleden kunnen zich steeds melden; het is ook mogelijk een tijd mee te lopen met de
bestuursvergaderingen en zo te bekijken of dit misschien iets is voor iemand
- Wafelverkoop zal enkel georganiseerd worden als er speciale financiële behoeften zijn, bijvoorbeeld
voor verbouwingen
Communicatie
Grote tevredenheid met een paar mensen die nog ontevreden zijn. Nieuwsbrief en communicatie op
training werd als positief ervaren. Wel steeds zorgen dat er niemand in mails vergeten wordt
Acties :
- Informatie zowel per mail, met briefjes en op website. Joggers gaan informatie krijgen over training op
zondag via blog. Ook Facebook en Twitter gaan ingeschakeld worden
- In Nieuwsbrief gaan we bestuursleden en trainers voorstellen en zullen aanspreekpunten voor ouders,
voor specifieke onderwerpen als verzekeringen bekend gemaakt worden
- Op website/blog en in Nieuwsbrief zullen we ervoor zorgen dat alle groepen evenwichtig aan bod
komen omdat alle leden en alle atletiek- en loopvormen evenwaardig zijn voor de club
- De website zal gerestyled worden; doelstelling is dat tijdens de zomerperiode een belangrijke stap uit te
werken
Inbreng Leden
Leden en ouders worden voldoende aangesproken om de werking van de club te ondersteunen
In beperkte mate gaven sommigen zich op als mogelijke vrijwilliger of sponsor

