VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
dinsdag 14 december 2021
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Leon Smets, Ann Geudens (Arac), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Tinne Roes
Verontschuldigd:
Ludwig Goetelen (Judoclub)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 14 september 2021
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Sportlaureatenviering
-

-

Datum viering: 18 maart 2022.
Oproep is verspreid. Kandidaten in te dienen voor 31 december. Stemmen op
sportfiguur kan van 1 februari tot 14 maart.
Tap? Vereniging vragen. Rusthuif doet het niet meer. Tinne doet oproep en stelt
eventueel beurtrol op.
Reeds ingediende laureaten werden overlopen door Tinne. Vooral individuele
sporters. Ploegsporten niet veel binnen en ook voor Sportfiguur nog geen
kandidaten. Ruben stelt vraag aan Pieter Maes of hij kandidaat Sportfiguur wil zijn.
Loena Hendrickx gaat naar Winterspelen in februari, met hoge ambities. Moeten we
daar iets voor doen als dorp? College vraagt advies aan sportraad. Jorik, Loena en
Liesbet zijn al olympiërs geweest. Wanneer iets doen? Raamaffiches? “Wij steunen
Loena”. “Wij supporteren voor Loena”. Spandoeken op invalswegen? Scholen
mogelijk betrekken?
✓Kader voor maken als gemeente? Wie wel en wie niet? Uitzonderlijke prestatie
is nodig. Bv. wereldkampioenschap, Olympische spelen.
✓Opnemen in gemeentelijke nieuwsbrief. Wanneer, wat, …
✓Affiches die men eventueel zelf op raam kan ophangen. Eventueel via
verenigingen, handelaars, plakpalen, … verspreiden. Extern laten opmaken? Bv.
Koen Elsen. Bewegende beelden? Is dat betaalbaar?
✓Spandoeken: frames van dorpsdichter kunnen mogelijk gebruikt worden.
✓Programma rond Loena opbouwen tijdens de viering. Er zijn vermoedelijk dit
jaar sowieso niet zo veel laureaten. Beeldmateriaal gebruiken. Met Jeroen
opnemen hoe dit kan ingevuld worden. Ook Jorik betrekken.

3. Sportinfrastructuur: stand van zaken
-

Atletiekpiste: Werken goed gevorderd. Rubberen toplaag toch gegoten, alhoewel
men eerst dacht dit niet meer zou lukken vanwege de lagere temperaturen. Belijning
en beplanting nog uit te voeren (voorjaar). Hekwerk wordt nu nog geplaatst.
Voorjaar openen: 29-30 (familiedag) april. Programma moet nog invulling krijgen.

-

-

-

-

-

-

-

Sporthal: Selectieleidraad is gepubliceerd. Teams (architect + aannemer) kunnen zich
kandidaat stellen tot 23 december. Doel is om drie teams te weerhouden die
uiteindelijke offerte indienen. Na onderhandelingsprocedure wordt team aangeduid
dat mag bouwen. Nu zijn we bezig met opmaak technisch bestek. Bouwen in CLT
(houten panelen = duurzaam) met als norm BEN (Bijna Energie Neutraal. Drie grote
basketbalvelden (26m x 14m) in breedte + 1 extra groot (28m x15m) in lengte (uit
midden leggen). Timing: start bouw begin 2023, oplevering half 2024. Met betrokken
clubs overleg plannen begin volgend jaar. Judo zal mee verhuizen zodat er meer
mogelijkheden zijn om met Garve iets te doen. Ze hebben wel ambities om op
sportief vlak ook meer te presteren. Uitbating cafetaria moet nog overlegd worden
met clubs.
Padel: Bouwaanvraag is reeds goedgekeurd en dus niet meer in behandeling(4
velden). Recht van opstal is goedgekeurd op gemeenteraad van maandag 13/12..
Tegen het bos aanleggen is niet vereist. Velden zijn vooraan tegen de pad
ingetekend. Indien er overlast is van geluid, kunnen er geluidsschermen geplaatst
worden.
Fietsparcours Congobos: Boswachter aangegeven dat daar wel mogelijkheden zijn
zonder te ontbossen. Overleg geweest met Inge Roggeman en Peter Wuyts vorige
week. Voorstel om huidig parcours te behouden en te verbeteren. Voorstel te
bespreken met ANB.
Outdoor fitnesstoestellen: Worden geplaatst. In het voorjaar actie voor op touw
zetten. Infoborden met oefeningen op worden besteld. Toestellen worden nu reeds
goed gebruikt.
Visvijvers: ANB en VLM maken studie op om nieuwe locatie te vinden. Gemeente
heeft een aantal sites voorgesteld die verder onderzocht worden. Uitstel van termijn
voor Looze Visser is belangrijk. Nog geen antwoord op vanuit ANB.
Glossocircuit: Er mag terug gereden worden! Glosso dient nog wel aantal
noodzakelijke werken uit te voeren. Ze trachten dit gefaseerd aan te pakken. Recht
van opstal eveneens in voorbereiding. Wel dient er nog een oriënterend
bodemonderzoek uitgevoerd te worden.
Postelboer: Aankoop recent afgerond. Beheer dus voortaan in handen van
gemeente. Nutsvoorzieningen: Moeilijk onderhandelen met familie … Hoe op te
lossen? Ruben overlegt nog met Ronny. Rol voor gemeente?

4. Sportpromotie: 10 000 stappen, sportkaart 50-plussers
-

-

10 000 stappen: Signalisatiematerialen is geplaatst en actie gelanceerd dit najaar.
Voor 2022 is het thema ‘beweegroutes’. Doel is om beweegroutes te maken.
Werkgroep komt hier weldra voor samen.
Sportkaart: 10-beurtenkaart voor Arfit 50+, tai chi en fitmix. Seniorenturnen en core
stability werden samengevoegd omdat de inhoud quasi gelijk was. Tarief = 5 € per
beurt. Negatieve reacties gehad van vooral de Arfitters. Prijs was daar eerst 1 € wat
wel zeer goedkoop is. Nico doet dit wel vrijwillig maar Okidohal moete wel betaald
worden. Intern overleg volgt om dit te bespreken. Een compromis met 3 à 4 € lijkt
beste keuze.

5. Varia
-

-

Sportregio Noorderkempen:
✓Project sportclubondersteuning: 24 clubs ingeschreven waarvan 4 van Arendonk
(Turnkring, Arac, BBC Okido en Pitbulls). Trajecten uitgesteld naar voorjaar
omwille van corona. Er volgt nog een tussentijdse intervisie op 19 april en een
congres op 11 juni om nieuwe clubs aan te trekken. Doel is dat clubs thema’s
aanreiken voor intervisie en congres.
▪ Kan er nog ingeschreven worden? LRV wil instappen. Tom vraagt na.
✓Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur: Overheidsopdracht bijna afgerond
om studiebureau aan te stellen. Goedkeuringen nog nodig van enkele
gemeenten om Trifinance Belgium NV aan te stellen. Algemene vergadering
reeds goedkeuring gegeven in november. Toch zo’n 18 maanden nodig om
masterplan op te maken. Wat is er nodig aan bovenlokale sportinfrastructuur?
Visvergunning Heikant: Is het nodig om daar een vergunning te hebben? Neen, niet
nodig voor sportraad. Er is toch bijna geen controle … Vergunning zorgt enkel voor
administratie bij gemeente.

6. Rondvraag
-

-

-

Wedstrijden rugby: aantal personen inschatten is moeilijk … Wekelijks aan te vragen
boven de 100 … niet haalbaar om dat te doen. Algemene goedkeuring door
burgemeester te geven?
Corona-noodfonds: overleg nu vrijdag om verder te bekijken. Wat gaan we doen met
rest van budget? Voorlopig geen verenigingen met grote problemen gemeld. Wel zijn
er zeker problemen. Bv. veel ledenverlies, 1/3 tot 1/4 minder leden bij veel clubs.
✓Ook met werkgroep dat aspect bespreken.
Scholensportdag? Navragen of het kan plaatsvinden.
Heraanleg Kerkstraat? Beweegt wat rond … In hoeverre wordt Okido betrokken?
Parkeren daar vooral van belang voor club en omwonenden.

Volgende vergadering: RVB dinsdag 25 januari.

