VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 1 april 2019
Aanwezig:
Tom Severijns (sportfunctionaris), Nick Jacobs (BBC Okido), Erik Petroons (ASV Judo), Geert
Roeymans (ASV Judo), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Frank Goris (LRV Kempenzonen), Jules
Mertens (Arac), Jeroen Van der Loop

1. Goedkeuring verslag 17 december 2018 + 4 maart 2019.
-

Verslag van 17 december is nog niet klaar.
Verslag van 4 maart wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie sportlaureatenviering.
-

-

-

Top:
o Geluid beter en meer aandacht.
o Combinatie Jeroen en Patrick was goed voor de presentatie. Patrick wil het volgend
jaar ook doen.
Tip:
o AHA-bons niet praktisch voor de dienst vrije tijd. Er zijn er nog maar een veertig
afgehaald. Termijn bepalen om op te halen?
o Presentatie werkte eerst niet. Bij het testen nochtans wel…
o Kar voor mobiel podium niet aanwezig.
o Filmclub geen tijd om mee te helpen. Wringt daar iets? Ene jaar wel meewerken, het
andere niet.
o Geen muziekgroep dit jaar o.w.v. wijziging van concept in laatste instantie. Daardoor
tijd gewonnen?
o Volgende keer bonnetjes voor de helpers voorzien.
Concept wijzigen?
o Eventueel muziek?
o Viering gebruiken als sportpromotie: eventueel twee sporten naar voor brengen.
Sporten in de kijker zetten. Of actueel thema brengen: bv. zoals met fusie voetbal,
Glosso, …
o Kleine werkgroep oprichten om verder uit te werken naar volgend jaar toe. Jeroen zal
mee aan de kar trekken. Kandidaten zoeken op de algemene vergadering van 6 mei
voor deze werkgroep.
o Videoclub raadplegen of ze nog mee willen werken. Zo niet kunnen we iemand
anders zoeken.
o Kasterlee heeft dit jaar ook concept gehad met formeel gedeelte en receptie nadien.

3. Sportpromotie: Hoe krijgen we de Arendonkenaar uit zijn luie zetel?
-

Wat met de verschillende doelgroepen? Kinderen, jeugd, volwassenen, senioren,
kansengroepen …

-

-

Dienen we het huidig aanbod te behouden?
o Meimaand Sportmaand is voorbij gestreefd. Mensen kennen de naam wel maar
weinig respons de laatste jaren. Zowel qua clubs als deelnemers. Ander moment?
Voorstel: sport in de kijker. Bv. iedere maand andere club een week in the picture.
Clubs zelf moment laten kiezen. Extra promotie via de gemeente: lichtbord, In
Arendonk, website, facebook, Instagram, … maar dient actief opgevolgd te worden
door … Kan iemand op dienst vrije tijd dit? Facebookpagina vrije tijd maken?
o Arendonk Stapt (30-40 deelnemers). Nog steeds een succes.
o Arfit 50+ (15-20): behouden.
o Seniorenturnen (20): behouden.
o Sportkampen (60-80): behouden.
o Schoolsportdag (alle clubs met jeugdwerking zijn of worden betrokken of bevraagd)
en Arendonk runt en funt: behouden. Kinderen aan het bewegen krijgen heel
belangrijk.
o Meer aandacht nodig voor recreatief karakter. Niet iedereen doet graag aan
competitie en meer mensen willen gewoon bewegen.
Moeten we inspelen op bepaalde trends?
o Bewegen in de publieke ruimte.
▪ Meer wijkgericht werken: Sportclubs naar de wijk (in samenwerking met de
wijk? Hier is al een uitgebreid netwerk (erkende buurten). Volgende
algemene vergadering bevragen.
▪ Scholen openstellen. Bv. speelplaats GBS Voorheide en school in Lille.
▪ Paarden op de rijbaan: Automobilisten zich vaak niet bewust van mogelijk
gevaar. Sensibiliseringsactie opzetten?
o Sociale media: Arendonkse sporter in beeld brengen een goed idee? Weer een goede
opvolging nodig. Initiatieven van de clubs melden maar ook aangereikt krijgen.
Eventueel vanuit de clubs die hun eigen media gebruiken en dingen delen (wel onder
controle houden). Extra aandacht bij club in de kijker. An doet research…
o Fietslease via gemeente? Antwoord volgt nog van KBC. Fietsinfrastructuur:
verlichting bv. op Heirbaan i.f.v. veiligheidsgevoel.
o Kinderopvang gaat naar de gemeente komen: Multimove, sport na school, …

Hoe brengen we dit op algemene vergadering van 6 mei? Tom maakt powerpoint. Presentatie
door raad van bestuur. Nog af te spreken wie welk deel doet.
4. Rondvraag.
-

-

-

Extra zandbak beachvolley voor beachrugby: overleg paardenvereniging? Eén veld vrij
maken? Extra veld maken? Is nog wel plaats in die omgeving.
Nieuwe voorzitter: jobomschrijving? Verleden = vooral vergadering leiden. Statuten en
huishoudelijk reglement behouden? Niet meer verplicht, maar misschien toch wel een aantal
basisafspraken op papier zetten. Geldt ook voor de andere adviesraden.
Sporthal: Vragenlijst opstellen naar sportverenigingen naar noden, participatie en
engagementen. Complete plaatje niet alleen naar sporthal maar ook kantine en rest van
infrastructuur. Gesprekken tegen grote vakantie met betrokken clubs. Vloer Bemdhal
aanpassen? Fitness bij sporthal?

