VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 15 juni 2020
Aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Geert Roeymans (Judoclub)
Verontschuldigd: Ann Geudens (Arac), Ruben Gooskens (RC Pitbulls)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 13 mei 2020
-

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Subsidiereglement
-

-

-

-

-

Nick heeft van de subsidies van 2017 een analyse gemaakt. Zie bijlage.
✓Een aantal items zijn niet meer zinvol: bv. communicatiekanalen, organogram, …
die zaken niet meer opnemen.
✓Groot deel van de subsidies gaat naar clubs met jeugdwerking.
✓Graag reglement vereenvoudigen.
✓Zijn er nog feitelijke verenigingen? Mogelijk maar toch wel meerderheid is vzw.
Opleiding was dat jaar goed voor 1/3 van het budget. Moeten we dit voor 100 %
blijven ondersteunen? Soms wordt het terugbetaald aan trainer en niet aan club. Of
is de trainer na behalen van diploma weg naar een andere club. Opleiding kan wel
behouden blijven, maar minder percentage. Bv. 50 %.
Doel is om één reglement te maken. Het reglement jeugdsportsubsidie komt dus te
vervallen. Subsidiepot bedraagt nu 26.700 €.
Wat is doel van subsidies? Ecosportief, opleiding trainers, sociale doelen, …
Ergens anders middelen beschikbaar i.f.v. doelstelling … bv. sport en milieu.
Zelfde insteek of toch anders doen? Bv. Herselt werkt met een basissubsidie
aangevuld met projectsubsidies. Zie reglement in bijlage. Basissubsidie wordt
bepaald a.d.h.v. aantal criteria per categorie. Voor de projectsubsidie wordt telkens
een thema gekozen voor twee jaar waar clubs aan kunnen werken.
Basissubsidie met criteria kan. Welke thema’s kiezen? Best ook kijken naar
beleidsplan dat werd opgesteld werd.
Dubbele subsidies vermijden? Bv. opleiding ook via federaties terugbetaald. Moeilijk
te vermijden …
Wat stellen we als doel? Clubs gezond laten zijn waar het voor iedereen op zijn
niveau goed vertoeven is. Andere insteek dan alleen maar goede trainers hebben …
Brede basis is belangrijk. Bv. positief coachen bij enkele clubs heel waardevol
gebleken.
o Dus vrijwilligerswerking is van belang, maar ook een goede clubcultuur.
Per thema bepaald traject uitstippelen en bv. clubs laten deelnemen aan dat traject.
o Eventueel met vormingsavond, sprekers, opdrachten binnen de club, …
Welke thema’s vinden we belangrijk? Vrijwilligers, goede clubcultuur, sportpromotie:
sportclub van de maand (bv. filmpje), ecologie (bv. event maar ook infrastructuur),

-

recreatieve sport in de club? Is zeker vraag naar en wordt meer en meer ook vanuit
federaties op ingezet.
Tom maakt alvast ontwerp op met categorieën en schrapt wat geschrapt mag
worden.

3. Corona-nieuws
-

-

Groepsaankoop: College beslist om geen groepsaankoop te organiseren omwille van
de verscheidenheid aan producten en middelen die clubs nodig hebben. Inschatting
van hoeveelheden is ook zeer moeilijk. Vandaar keuze om overzicht te bezorgen
zodat clubs zelf aan kunnen kopen.
✓ Rubens zou goedkoop zijn en snel kunnen leveren.
Corona-subsidies: 161.000 € voor cultuur, sport en jeugd vanuit Vlaanderen. Geen
voorwaarden aan gekoppeld. Samen met de adviesraden (delegatie van) bespreken
hoe dit best te verdelen. Zeer verschillend per club en moeilijk een juiste lijn in te
krijgen: bv. kosten voor evenementen, inkomsten kantine, …

4. Rondvraag
-

Wat met sportlaureatenviering? Geen kampioenen?? Afgelasten? Ja, kan maar
mogelijk wel andere invulling geven. Bv. spreker laten komen. 29 januari Garve vrij?
Fietsacties: De moeite om verder te zetten? Eerst samen zitten met Koerskamelen.
Vraag naar parcours is er wel. Afspraak maken met hen.
Padel: Nieuwe sport die vanuit tennisfederatie wordt gepromoot. Uitbreiden naast
tennis (Biesputten)?
Volgend overleg plannen eind augustus/begin september.

