VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
woensdag 13 mei 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)
1. Advies sportvloer Bemdhal
-

-

-

-

-

Voor de realisatie van de sporthal heeft gemeente vorig jaar bevraging gedaan bij de
clubs om te peilen naar hun behoeften en wensen.
Eén van de elementen dat een aantal keer werd aangehaald, is de betonvloer in de
Bemdhal waarop gesport wordt. Voor een aantal clubs een reden om bij de bouw
nieuwe sporthal met sportvloer te willen verhuizen naar de nieuwe hal. Het is
uiteraard niet de bedoeling om te concurreren met de Bemdhal en zo de capaciteit
van de nieuwe hal te moeten verhogen.
Gemeentebestuur is daarop in overleg gegaan met Bemdhal om te kijken of
samenwerking mogelijk is om daar een sportvloer te realiseren. Bemdhal kan daar
mee akkoord gaan.
Tom heeft puzzel gelegd van alle behoeften en indien sportvloer gerealiseerd kan
worden, zou een nieuwe sporthal met drie velden volstaan en zijn er dus geen vijf
velden nodig. Dit zou een enorme besparing zijn voor de bouw van de sporthal.
Er werden enkele firma’s gecontacteerd om prijs te maken voor een nieuwe vloer in
de Bemdhal. De investering zou zo’n 100.000 € bedragen.
Gemeentebestuur vraagt sportraad advies over deze realisatie.
✓Raad van bestuur is overtuigd van meerwaarde. Nick geeft aan dat zij in de
Bemdhal 3-4 keer meer blessures hebben dan in andere zalen.
✓Wel belangrijk om vloer goed te beschermen bij andere evenementen: fuiven,
eetfestijnen, … Deze zorgen trouwens voor de grootste bron van inkomsten en
niet de sporturen. Sportvloer die zou gekozen worden, is geschikt voor
polyvalent gebruik. Andere gemeenten hebben deze ook: bv. Axion in Geel waar
Bemdhal ook gaan kijken is.
✓Goed onderhoud en garanties van goed gebruik zijn dus wenselijk. Bemdhal
heeft hier zeker oren naar.
✓Raad van bestuur geeft een positief advies voor de realisatie van een sportvloer
in de Bemdhal waardoor de grootte van nieuwe sporthal beperkt kan worden.
Tom stuurt dit nog door naar alle clubs zodat zij ook eventuele
vragen/opmerkingen kunnen formuleren. Volgende algemene vergadering
(najaar?) zetten we dit op de agenda.
Er zal een samenwerkingsovereenkomst met de Bemdhal opgemaakt moeten
worden. Een aantal modaliteiten werden reeds afgesproken:
✓Beheer en onderhoud neemt Bemdhal op zich. Zo zouden zij ook willen
investeren in vernieuwing van de sportmaterialen.

✓De jaarlijkse verdeling van de sporturen zal de sportdienst maken. Zo kan het
overzicht bewaard blijven voor de uren van de Bemdhal en nieuwe sporthal.
✓Doel is om de tarieven van Bemdhal en sporthal op elkaar af te stemmen en
gelijk te maken.
2. Sporthal: stand van zaken
-

-

-

Clubs werden gevraagd naar hun noden. Deze wensen werden in kaart gebracht en
vertaald naar bouwplan voor de sporthal. Dit werd een eerste maal afgetoetst met
het college, waaronder dus ook het verhaal van de sportvloer in de Bemdhal.
Daarnaast werden een aantal recente sporthallen in de omgeving bezocht ter
inspiratie.
Voorlopig is dit vooropgesteld:
✓sporthal met 3 basketvelden
✓danszaal
✓gevechtsportzaal
✓cafetaria
Volgende stap is opmaken van het programma van eisen (wat willen we precies?) om
zo tot een bestek te komen. Terugkoppeling met de sportclubs dient nog te
gebeuren zodat de clubs hun inbreng ook nog kunnen hebben.

3. Maand van de sportclub
-

-

-

In september organiseert Sport Vlaanderen opnieuw de Maand van de Sportclub.
Deze keer kan je als gemeente ook deelnemen als promotor waarvoor wij ons
ingeschreven hebben.
De sportverenigingen hebben een mail gehad met info en link om in te schrijven.
Inschrijven dient te gebeuren voor 10 juni i.f.v. promotiemateriaal, maar kan later
ook nog. Van enkele clubs reeds vernomen dat ze zullen deelnemen.
BBC Okido vraagt of initiaties in de scholen gecoördineerd worden vanuit sportdienst
of via de scholen. In het verleden liep dit meestal rechtstreeks via de scholen.
Voorstel om dit nu ook te doen tenzij er echt zeer veel clubs een initiatie willen doen,
maar dit is voorlopig zeker niet het geval.

4. Heropstart sportclubs - corona
-

-

-

-

Enkele sporten zoals tennis, vissen, … zijn al terug opgestart. Veiligheidsraad heeft
vandaag beslist dat openlucht sporten in groep (max. 20) en onder begeleiding van
een coach vanaf maandag 18 mei weer kunnen. Uiteraard met de nodige
veiligheidsmaatregelen voor social distancing en hygiëne.
Enkele clubs (BBC Okido, Arac, …) hebben reeds gevraagd of er bijkomende
maatregelen van de gemeente worden opgelegd. An neemt dit mee naar de crisiscel
die morgenmiddag samenkomt. Heel wat federaties hebben richtlijnen opgesteld
voor hun clubs.
Bijkomende vraag van LRV: In principe zijn toeschouwers/ouders niet toegelaten om
aanwezig te blijven, maar bij hen is dat wel noodzakelijk. Jonge kinderen kunnen dit
niet alleen.
Is aankoop van gels/handspray mogelijk via gemeente? Groepsaankoop? Arac kan dit
via federatie aankopen.

5. Rondvraag
-

Subsidiereglement moet nog aangepast worden. Best tegen dit najaar zodat clubs in
nieuw sportseizoen hier rekening mee kunnen houden. We houden een vergadering
in juni in het gemeentehuis om dit op te nemen. Tom stuurt data door.

