VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 14 oktober 2019
Aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Jules Mertens (Arac), Nick Jacobs (BBC
Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris)
Verontschuldigd: Erik Petroons (Judoclub), An Hermans (schepen van sport)

1. Goedkeuring verslag 30 september 2019
-

Verslag wordt goedgekeurd.
Erik stopt met raad van bestuur. Kan zich niet voldoende vrijmaken. Geert als
opvolger? Enkel voor judolokaal? Navragen Tom.

2. Sportboxen: timing + prioriteiten bepalen
-

-

Sportpromotie
i. Trage wegen: overleg geweest met Kleine en Grote Nete: inventarisatie
gebeurd en ontwerp van actieplan opgemaakt. Acties moeten nog volgen.
ii. Fietsen: Ruben heeft info bij van Fietspunt Turnhout. Eventueel uitnodigen
(Luc Ruts/Gust Van Gils) om te horen of zij iets kunnen betekenen. Tom
neemt contact op.
iii. G-sport: promoten als maand van de g-sporters. Kruisbestuivingen: bv.
tijdens Arendonk Loopt ook g-basket doen op Deroissart.
iv. Prioriteiten:
1. Maand van de sportclub. Dit kan mogelijk in combinatie met
platform.
2. Platform/forum voor de clubs. Kan mogelijk via Koen Elsen.
3. Buurtpromotie: Behouden? Lijkt wat moeilijk te zijn. Combineren
met grabbelpas? Andere activiteiten aanbieden in maand mei bv.?
Clubs hun seizoen wel gedaan dan … Toch meer inzetten op de
individuele sporter (recreatiesport) d.m.v. bv. initiaties. Bv.
fitnesstoestel. Of initiatie oriëntatielopen. Eigen infrastructuur
promoten.
4. Fietsacties: leasing, trage wegen, … vraagt wat meer tijd en
voorbereiding.
Sportinfrastructuur
i. Volgorde al bepaald met opmaak plan i.f.v. verkiezingen. Wel wat wijziging
nodig. Bv. visclubs is dringend. Krijgen normaal 3 jaar uitstel. Clubs samen
aan tafel zetten? Is nog niet gebeurd denken we. Als RVB hen motiveren om
ze rond de tafel te krijgen. Navragen bij An.
ii. Prioriteiten:
1. Atletiek en sporthal al lopende.
2. Onduidelijkheid Postelboer wegwerken. Als dat al kan?

3. Zonevreemde zaken: vissers, …
4. Biesputten: invulling. BMX lijkt toch goed idee te zijn. Onbenut laten
is niet de bedoeling.
5. Diepenbeemd: Procedure daar moet nog opgestart worden.
6. Bovenlokale infrastructuur: startsessie met regio opgestart.
Gemeenten moeten engagement nog geven via gemeenteraad en
dan kan masterplan opgemaakt worden.
7. Financiële ondersteuning van gemeente: Kader duidelijk maken naar
de clubs. Welke ondersteuning is mogelijk en welke niet.
3. Sportlaureatenviering (Jeroen Van der Loop ook aanwezig)
-

Datum is vrijdag 7 februari.
Iemand bekend uitnodigen? Panelgesprek, ja kan maar wat heeft bv. 10 jarige er
aan? Kost vaak veel geld …
Eén vertegenwoordiger per sporttak op podium. Groepsfoto nadien op groot
podium. Tijd winnen op deze manier. En dan AHA-bon geven.
Sportcafé houden?
Olympisch jaar: interessant om gesprekken daar aan te koppelen.
Sportfiguur: Al kandidaten? Ben Van den Bogaart al kampioen. Luna al lange tijd last
van blessures. Wie nog?
Conclusie:
i. Zaalopstelling zoals nu behouden.
ii. Panelgesprek met sportfiguren – pauze – huldiging laureaten –
bekendmaking figuur - groepsfoto
iii. Telling behouden? Andere gemeenten laten stemmen. Eventueel 40-40-20.
20 % externen.
iv. Sketch? Stand up comedian? Filmpje van sportend Arendonk?

4. Retributie kunstgrasveld
-

Voorlopig gelijk stellen met gewoon veld = OK. Volgend jaar grondig bekijken.

5. Rondvraag.
-

Datum volgende vergadering: 18 november om 19u.

