Algemene Vergadering JC Veltem –
donderdag 20 september 2012, 19h30
Wijzigingen bestuur:
JC Veltem is enkel mogelijk door de (onbaatzuchtige) inzet van een aantal vrijwilligers die onze
joggingclub maken tot de fantastische club die ze is. In de eerste plaats is dit van toepassing op het
dagelijks bestuur van de club. Als vrijwillige medewerker engageer je je voor een aantal jaar maar
ooit komt er een dag waarop je iets anders wil gaan doen.
Afscheid Helga & Laurens
Een korte historiek:
Eind 2007, begin 2008 zijn er grote veranderingen in het bestuur. 4 mensen van de 6 verlaten het
bestuur. Om terug een volwaardig en werkbaar bestuur te vormen slagen we er in om op 6 januari
2008 4 mensen aan te trekken:
-

Helga:
Laurens:
Bea:
Mai:

wordt secretaris, maatschappelijke zetel bij haar
verantwoordelijke kinderlopen en catering lentejogging
ledenactiviteiten en feestelijkheden
kleding

Op dat moment is Peter penningmeester en Katrien Kinnaert voorzitter.
Op 15 november 2008 gaat de nieuwe website www.jcveltem.be live
(dank u Helen, en dat zonder deel uit te maken van het bestuur!)
Eind 2009 verlaten Mai en Katrien het bestuur, wordt Bea Penningmeester en Peter voorzitter.
Van midden 2009 tot begin 2011 blijft het bestuur bestaan uit Helga, Laurens, Bea en Peter.
Begin 2011 trekken we Luc aan (Oef!) en die stort zich op de kledinglijn van de club en zet zich in
voor de S2R.
Begin 2012 beslissen Helga en Laurens het bestuur te verlaten maar willen zich eerst nog een laatste
keer inzetten voor de Lentejogging 2012! Gelukkig maar want zonder hun jarenlange ervaring had dit
een serieus probleem geweest. September wordt vooropgesteld als de maand om er definitief mee
te stoppen.
Voor we aankondigen hoe we het overblijvende 3-koppige bestuur terug gaan versterken, staan we
even stil bij wat Helga en Laurens voor de club betekend hebben.
Helga:
Helga is diegene die ons bij de les hield in de bestuursvergaderingen en er een strikte timing op na
hield. We beginnen om 20h en eindigen om 22h. En 22h is 22h! Helga weerhield ons ervan oeverloos
door te bomen over de culinaire hoogstandjes die de bestuursleden telkens weer tevoorschijn
toverden tijdens de vergadering en zorgde ervoor dat de agendapunten stuk voor stuk afgehandeld

werden. Ze had tenslotte wat bruikbaar materiaal nodig om de verslagen te kunnen maken.
Achter de schermen zorgde Helga ervoor dat al de administratieve zaakjes geregeld werden:
-

Ze zorgde voor de verzekering van de clubleden (Ethias)
Dat de statuten regelmatig aangepast werden
Dat er gemeentelijke subsidies aangevraagd en verkregen werden
Dat de leden hun papieren ingevuld werden ivm steun vd ziekefondsen
Contacten onderhouden met de sportdienst van Herent
Zorgen voor de afspraken met de technische dienst voor de infoportiek
Contacten met de politie voor de lentejogging
Contacten met de vele sponsors voor de lentejogging (Raf Huygens!!!)
…

Daarnaast was haar grootste bekommernis… de medewerkers voor de lentejogging. Hoe krijg ik dit
jaar weer 60+ mensen gemotiveerd om te komen helpen op de lentejogging. Telkens weer mensen
aanschrijven, de taken verdelen en het overzicht houden over gans de planning van de lentejogging.
Daar heeft Helga af en toe van wakker gelegen!
Ook op sportief vlak moeten we haar toch nog eens eventjes in de bloemen zetten. Op 4 oktober
2009 liep Helga de marathon van Brussel helemaal tot de laatste meter uit! Ik heb toen samen met
Helga getraind, samen met nog een aantal mensen die samengebracht waren door het medisch
bedrijf Shire (Fabry Support Group). Ondanks het feit dat ik niet van plan was om nog eens een
marathon te lopen heeft Helga me toen toch kunnen motiveren om er voor te gaan.
Het was voor mij de beste ooit.
Helga, bedankt voor alles wat je voor ons, het bestuur, en de club gedaan hebt!
Laurens:
Laurens is diegene die oeverloos kon doorbomen over de culinaire hoogstandjes die de
bestuursleden tevoorschijn toverden tijdens de bestuursvergaderingen en over de flessen wijn die
niet mochten ontbreken. Gelukkig was Helga er om hem (ons) bij de les te houden .
Vanaf dag 1 was Laurens verantwoordelijk voor het “Kinderlopen”. Elke woensdagavond aan de
sporthal van Veltem of aan de Warot verwelkomde hij tientallen kinderen in fluo hesjes. Kwamen ze
lopen of vonden de ouders geen babysit die avond . Samen met de kinderen, Soike en twee
“bezoldige” trainers van Atletiekclub Bertem leerde hij de jeugd van Veltem en omstreken lopen.
Naast het begeleiden van de kinderen vormde hij ook wat tegengewicht voor de soms al te hoge
eisen die onze vrienden uit Bertem stelde aan onze kids.
Boslopen was ook een van zijn favoriete bezigheden. Na de Lentejogging starten we traditioneel met
het lopen in het bos. Omdat niet iedereen graag in het bos loopt moesten we begeleiders op twee
plekken hebben: aan de sporthal en aan de glasbollen in de Bosstraat. De boslopers danken u
Laurens!
En dan is er de Lentejogging! Ook voor Laurens altijd een superdrukke periode. Zijn voorliefde voor
gegist druivesap en gerstenat bezorgde hem op natuurlijke wijze de verantwoordelijkheid voor “den
toog” op de lentejoggings. Wat hij supergraag deed was onderhandelen met de jongens van de

drankencentrale . Laurens kent “God en klein pierke” in het dorp en heeft dan ook uitstekende
contacten met de schooldirectie en onze hoofdsponsor “Freddy” van de Vitalac. Elk jaar weer is het
bang afwachten of Vitalac onze zakken weer rijkelijk gaat vullen. Laat ons hopen dat het lobbywerk
van Laurens nog vele jaren kan blijven nawerken bij de Vitalac en de vele andere sponsors die hij elk
jaar weer kon motiveren om de club te steunen. Nu, op het ledenfeest van vorig jaar heb ik mijn
eerste lessen gehad in het sponsorknuffelen. Het vraagt wat tijd maar het zal wel lukken 
Laurens, bedankt voor alles wat je voor ons, het bestuur, en de club gedaan hebt!
Kado
Het is de traditie dat het bestuur op gastronomische wijze afscheid neemt van haar bestuursleden.
Bea zal jullie dan ook zo snel mogelijk de datum en lokatie doorgeven waar we jullie nog eens in de
bloemetjes gaan zetten.
Nieuwe bestuursleden – 5 stuks
1. Helen Van der Spiegel
Eerst iemand die al vele jaren achter de schermen erg veel doet voor de club. Omdat een oude
clubregel stelde dat de partners van bestuurleden niet in het bestuur konden zetelen maakte Helen
geen deel uit van het bestuur. Een prachtige website maken en onderhouden, hapjes en drankjes
voorzien als de bestuursvergadering bij ons doorging maar zelf niet op verplaatsing mogen om hapjes
te gaan eten… dat kon niet langer. Vandaar dat we die regel vandaag afschaffen!
Helen, welkom in het bestuur en dat je nog erg veel mooie webpagina’s moogt maken voor de club.
Gelukkig dat we die clubregel aangepast hebben want er volgen nog “probleemgevallen”…
2. Lucienne Geiregat
Lucienne, de vrouw van Luc Havet, en een van onze meest gemotiveerde loopsters heeft zich
kandidaat gesteld om in het bestuur te komen. En gelukkig maar, want we zochten een nieuwe
secretaris. Lucienne gaat een deel van de taken van Helga overnemen en gaat samen met Luc
verantwoorlijk zijn voor de volgende S2R. Achter de schermen heeft Lucienne al een eerste keer
verslag uitgebracht van een bestuursvergadering, en met succes! Lucienne is samen met Luc en nog
een aantal andere trouwe leden elke weekend wel ergens te lande te vinden op een loopwedstrijd.
Het perfecte uithangbord voor onze club.
Lucienne, welkom in het bestuur en dat ge nog vele mooie verslagen moogt schrijven, veel reclame
voor de club moogt maken en veel start 2 runners over de streep kunt trekken.
3. Koppel: Marleen Wuyckens & Emiel Luyts
Helen en Lucienne zijn erbij gekomen als partners van… Nu doen we meteen een heel koppel in ene
keer. We maken vorderingen . Emiel kennen we als een van onze “hoog tempo” lopers. Als je
tijdens de trainingen Emiel kan volgen, dan ben je goed bezig. Dan spreken we nog niet over de
wedstrijden hé. Wat we misten in de club zijn begeleiders, en voldoende lopers die het tempo van
Emiel aankunnen. De laatste tijd komt daar verbetering in. Om dat wat meer te bestendigen hebben
we Emiel ingelijfd. Hij wordt een van de 2 “sportief verantwoordelijken” die zich gaan bezighouden

met de looptrainingen die volgen op de S2R. Het eerste wat onze sportief verantwoordelijken gaan
doen is een training van 5 naar 12km met als einddoel de Corrida. Flyers zijn gedrukt, nu nog
deelnemers!
Emiel, welkom in het bestuur en kijk af en toe een achterom tijdens de trainingen 
Wie de website - rubriek “Foto’s” wat in de gaten houdt ziet dat er “af en toe” een foto van Emiel te
zien is. En wie maakt die foto’s, juist ja, Marleen! Marleen is ook elk weekend van de partij, samen
met Emiel & Co op de vele landelijke loopwedstrijden in de omgeving. Marleen is ook al erg lang een
van onze trouwe loopsters en heeft zich nu geangageerd om het aanspreekpunt te zijn voor de
“kansarmen” in de club. Naast deze officiële rol zal Marleen de zware taak van Helga overnemen om
de planning van de lentejogging te doen. Medewerkers zoeken en inplannen, het is een van de
lastigste taken binnen het bestuur.
Marleen, welkom in het bestuur!
4. Dave De Rouck
Gelukkig hebben we Dave in de club, anders was Emiel al lang ergens anders gaan lopen . Dave is
een van de mannen die Emiel het vuur aan de schenen kan leggen. Dave is een van onze trouwe
vertegenwoordigers op verplaatsing en meer en meer slaagt hij erin om ook anderen mee te krijgen.
Toen Dave zich kandidaat stelde hebben we ook geen moment geaarzeld om hem samen met Emiel
sportief verantwoordelijke te maken. Samen met Emiel gaat Dave de trainingen voor de 5 naar 12 in
goede banen leiden. Dave gaat een aantal taken van Laurens overnemen. Den toog wordt zijn
domein.
Dave, welkom in het bestuur!

Adres van de club: bij Bea
Statuten aangepast

Varia
Lopen met de club: iedereen terug naar de sporthal!
Afspraken via de kalender (rood)

Peter Van Hirtum

