VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 1 december 2020
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Geert Roeymans (Judoclub), Ann Geudens (Arac), Ruben Gooskens (RC
Pitbulls), Axelle Winten (Dansstudio Focus vzw)
Verontschuldigd:
Leon Smets
Axelle wordt verwelkomd! Frank licht werking sportraad kort toe. De algemene vergadering is
een overleg met veel leden wat het niet eenvoudig maakt om te vergaderen. Vaak eerder een
infovergadering. Daarom raad van bestuur met kleinere groep die voorbereiding sportacties
maakt en zo advies kan geven aan het gemeentebestuur.
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 27 oktober 2020
-

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Tom bezorgt verslag nog aan
Axelle.

2. Ontwerp subsidiereglement
-

Ontwerp overlopen en besproken. Basissubsidie, opleiding en projecten zijn de drie
grote blokken:
✓Basissubsidie:
▪ Ledenlijst dient niet bezorgd te worden. Mag dit wel volgens GDPR?
▪ Categorie A: 20 weken werking is voldoende.
▪ Aantal leden niet opnemen bij de categorieën.
✓Opleidingen, gevolgd bij de Vlaamse Trainersschool:
▪ Bijscholingen toevoegen aan hoofdstuk opleidingen. Voor 50 %
terugbetalen zoals laagste niveau opleidingen via Vlaamse
Trainersschool.
▪ Percentage voor terugbetalingen: 50 % voor laagste niveaus en 75 %
vanaf trainer B en hoger.
✓Projecten: Advies op AV sportraad mei welke thema’s gelden voor het volgende
seizoen. Per project wel aantal criteria opstellen. Max. 1000 € per sportclub en
club kan thema zelf kiezen, maar ook thema’s voorstellen.
▪ Mogelijke thema’s: Promotiefilmpje club, veiligheid, buurtsport, geen
infrastructuurthema’s, kansarme groepen bereiken. Bv. anderstalige
nieuwkomers.
▪ Voorbeelden van mogelijke acties meegeven? Als hulpmiddel. Clubs zelf
ook wel laten nadenken wat mogelijk is.
▪ Projecten dienen wel gestaafd te worden. Op te nemen bij voorwaarden
per thema.
▪ Vlaanderen (via ISB bv.) stimuleert soms bepaalde thema’s op te nemen.

-

Overschotten: Indien er subsidies over zijn, worden die verdeeld over clubs die
project indienden. Per ingediend project verdeling te maken.
Periode per werkjaar: Kalenderjaar of toch per sportseizoen (augustus-juli)? Er wordt
voor gekozen om toch per sportseizoen te blijven werken.

3. Sportlaureatenviering 2021
-

-

Viering wordt zoals eerder gezegd niet georganiseerd. Alternatief met cadeau ter
plaatse af te geven.
Oproep gedaan naar kandidaten: 11 in totaal: Arac, LRV, Arendonk Sport:
jeugdploegen kampioen in december? Sommigen door federatie niet uitgeroepen
omdat competitie stop gezet is. Rugby daarom niet ingediend … Dus zij die op 1ste
plaats stonden bij stopzetten, worden ook gehuldigd? Neen, enkel de echte
kampioenen. Tinne kijkt/vraagt na.
Reglement volgend jaar herzien. Bv. Meer aandacht voor recreatieve sporter.
Sportfiguur: 1, ruiter die Frank eerder voorgesteld had. Krijgt ook trofee? Ja!
Cadeau afgeven: Hoe? Wanneer? Ergens in het voorjaar. Nog af te spreken. Wat:
AHA-bon. Eventueel in 2370 artikel zetten.

4. Voorbereiding algemene vergadering 7/12
-

Presentatie opmaken: Tom. Hoeveel personen kunnen er in Teams volgen? Navraag
gedaan: 40 zou geen probleem mogen zijn.
Agenda:
✓Goedkeuring verslag 16 december 2019.
✓Sportlaureatenviering: Frank licht toe.
✓Verdeling subsidies 2020 + ontwerp nieuw subsidiereglement: Ruben.
✓Noodfonds corona: Nick.
✓Sportinfrastructuur: An
▪ Sporthal
▪ Natuurloop
▪ Aankoop Postelboer
▪ Problematiek visvijvers
▪ Atletiekpiste: Ann bezorgt plan. Toevoegen in presentatie.
✓ Sportpromotie: Fietsacties, o.a. fietslease, overleg met fietsclubs, …
✓ Rondvraag:
▪ Nog eens melden dat verslagen sportraad op de website staan.
▪ Oproep naar vorming doen.
▪ 10 000 stappen: Informeren dat we hieraan deelnemen.

5. Varia
-

-

Corona-nieuws: noodfonds voor verenigingen van in totaal 161.000 €.
✓Overleg geweest met de werkgroep van de verschillende adviesraden op 10
november.
✓Niet alles dit jaar al verdelen Tijd voor nemen. Spreiden over x jaren. Water
staat niet aan de lippen bij de meeste clubs. Echt beschouwen als noodfonds.
✓Extra uitgaven (evenementen, veiligheidsmaterialen, …) dit jaar alvast bekijken
voor verenigingen en voorstel van verdeling opmaken.
10 000 stappen + beweegbank:
✓Ingeschreven voor deelname aan 10.000 stappen. Project voor 4 jaar ism Logo
Kempen.

✓Groepsaankoop beweegbank: Demo gehad van de beweegbank (= soort
fitnesstoestel dat je kan plaatsen in de openbare ruimte). Zie
https://www.ipitup.be/. Er is gekozen om een mobiele bank voor senioren aan
te kopen. Voordeel dus dat je deze kan verplaatsen. Als start wordt de bank aan
het sociaal huis geplaatst.
6. Rondvraag
-

An nog eens mail gestuurd naar kabinet Demir i.v.m. visvijvers. Voorlopig nog geen
antwoord op.
Veel afval in Congobos laatste tijd, alsook in het Goorken. Vermoedelijk van feestjes?
Scouts hebben onlangs heel wat opgeruimd. Politie extra controle doen …
Omnisportkamp: oproep gestuurd door Tinne naar sportclubs om mee te werken.
Drie dagen in paasvakantie (12-13-14 april). Eerste week zomer: groot aanbod van
clubs reeds en vandaar keuze om periode te wijzigen.

Volgende vergadering: 18 januari om 19u, online.

