VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
dinsdag 14 september 2021
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)
Verontschuldigd:
Ludwig Goetelen (Judoclub)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 17 mei 2021
-

Verslag wordt goedgekeurd. Iedereen blij om weer eens fysiek samen te komen.

2. Ontslag HTP Racing
-

Michel Hulselmans heeft via mail laten weten dat ze niet meer bestaan.

3. Sportinfrastructuur: stand van zaken (atletiekpiste, sporthal, padel, fietsparcours)
-

-

-

-

Atletiekpiste: Werken vorderen goed. Asfalt wordt deze week geplaatst. Toplaag (13
mm rubber) normaal binnen twee weken plaatsen. Het moet wel 15° zijn om ze te
kunnen plaatsen. Verlichting = voorlopig nog de oude palen. Waarom nu niet alles
ineens? Straks opnieuw alles opengraven …
Sporthal: Sportvloer in Bemdhal is geplaatst. Groot verschil met het verleden.
Selectieleidraad nu mee bezig om firma’s te selecteren die uiteindelijk offerte
kunnen indienen. Er worden uiteindelijk 3 firma’s weerhouden. Selectieleidraad half
oktober uit te sturen. Begin 2022 keuze op 3 firma’s die aan de slag gaan met
eigenlijke bestek. Start bouw voorzien begin 2023. Lijkt vrij lang te duren voor de
man in de straat maar er zit veel voorbereiding in. Judo wenst ook mee te stappen in
het verhaal van de sporthal en te verhuizen.
Padel: Bouwaanvraag voor 4 velden ingediend door tennisclub. Recht van opstal met
tennisclub op te maken en dus niet met de tennisschool. Pad naast tennis? Blijft die
openbaar? Of beter om pad te verleggen? Wat met geluidsoverlast? Originele
aanvraag was voor 8 velden, maar niet gewenst in bouwzone anders hypothekeer je
daar verdere ontwikkeling. Andere gronden nog steeds geen bestemming voor …
Hondenclub wenst op Steert te blijven.
Fietsparcours: Boswachter heeft mail gestuurd ivm Congobos en Zwartberg:
Zwartberg zouden geen mogelijkheden zijn omdat dit bosgebied is en ontbossen niet
mogelijk is. Voor Congobos wel omdat dit recreatiegebied is.
✓Congobos: bmx-paadjes die er nu liggen, zouden nog vergund moeten worden?
Wel conflict daar met speeltuin, scouts die daar spelen, … Bovendien is
Congobos ook niet zo groot.
✓Zwartberg: Liggen nu al veel paadjes … Er wordt al gefietst en gelopen. Jammer
dat dit daar niet kan.

-

✓Wat wensen we? Funparcours of meer vast circuit à la Ravels? Funparcours is
veel beperkter qua omvang. Is dat mogelijk in Congobos? + zone die nu onbenut
is tussen tennis en scouts? Is momenteel geen vraag naar.
✓Andere locaties? Duitse basis: nota door ANB op te maken? Glosso is ook geen
optie want natuur. Achter petanquevelden Diepenbeemd? Is te klein.
✓Overleg met Piet Erpels te plannen wat gewenst is.
Postelboer: Dossier heeft vertraging … Hopelijk volgende maand op gemeenteraad.

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

-

Veldloop met de scholen: Aparte organisatie per school (omdat we anders met
covidsafeticket moeten werken) op Bemdweide in de week van 27/9 waar we de
ganse week het parcours kunnen laten staan. GBS Voorheide op een weide in de
buurt van de school omwille van de te verre verplaatsing. We maken een
hindernisloop om wat meer beleving te bieden voor de kinderen.
10 000 stappen: Signalisatiematerialen besteld. Oktober lancering project in gans
Vlaanderen.
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. Tarieven van Arfit 50+ en seniorenturnen wel omhoog dus. Oude kaarten
kunnen nog opgebruikt worden tijdens overgangsperiode.

5. Varia
-

-

-

Baila overgenomen en wordt Danzation (dansen nog aan De Brulen) voor
volwassenen en Tierlantijn (uitgeweken Arendonkenaar Bert De Proost uit Merksplas
+ twee jonge meisjes van Baila) voor jeugd. Zij dansen op Atlantis.
Sportregio Noorderkempen: project sportclubondersteuning (Turnkring reeds
ingeschreven).
✓Vraagt wel wat investering van de clubs. Niet evident voor clubs die nu al
moeilijkheden hebben. Toch belangrijk om op lange termijn te kijken.
✓Hoe clubs bereiken en warm krijgen? Basket, rugby , Arac en LRV reeds
interesse, …
▪ Infoavond voor voorzitters? Triggeren met post-corona,
ledenwerving, vrijwilligers, …
▪ 30/9 infoavond voor voorzitters/ondervoorzitters. Tom stuurt
uitnodiging.
Tariefreglement sportinfrastructuur: Reeds eerder doel om tarieven te herzien maar
door corona even uitgesteld geweest. Zie voorstel in bijlage. Directiecomité heeft dit
ontwerp reeds goedgekeurd. Tarief voor de scholen opgenomen omdat we als AGB
niets gratis mogen doen. Voorstel is ook ok voor RVB.

6. Rondvraag
-

-

Initiatie in scholen door clubs? Gemeentescholen willen meer sporten aanbieden.
Waardoor bv. minder gezwommen wordt. Zwemuren anders in te delen op termijn
want niet zinvol om bad leeg te laten staan. Kansen voor clubs i.f.v. werving. Voor
scholen is dit jaar wat uitzoeken wat kan/past.
Schoolsportdag: datum ligt nog niet vast maar zal hopelijk weer ‘normaal’
plaatsvinden.
Subsidiereglement: projectsubsidies: geen reactie gekomen op vraag naar thema’s.
Zo dus verder goedkeuren. GR oktober. Op agenda van algemene vergadering zetten.

-

✓Subsidies 2021: ook zoals in 2020 op basis van de drie voorgaande jaren. College
= akkoord. Raad van bestuur = ok.
KAWS: iets met jeugdraad organiseren? Beter om met andere fietsclubs rond de tafel
te zitten. Of deelnemen aan Baristaz.
Begijnencup Wildeman: leuk concept. Eventueel op sportlaureatenviering iets mee
doen?
LRV dankt gemeente voor wegwijs maken in evenementenaanvraag. Organiseren van
events is aan het wijzigen … Andere benadering: kortdurende engagementen, meer
recreatieve karakter, … Zorg dat je als club mee bent!

Volgende vergadering: AV + RVB 25/10 in de Garve.

