VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 17 februari 2020
Aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport)
Verontschuldigd: Jules Mertens (Arac), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Geert Roeymans
(Judoclub), Leon Smets
1. Goedkeuring verslag 20 januari 2020
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie sportlaureatenviering
-

-

Jeroen Van der Loop aanwezig.
Gesprek met kandidaat-sportfiguren was heel goed. Lang genoeg: 15 minuten.
✓Stoeltjes van bib is een verbetering.
Na pauze: iedereen voldoende aandacht gekregen? Qua timing eindigden we
hetzelfde. Ging vrij vlot.
Wel wat rumoer maar geluid was duidelijk en luid genoeg.
Speech Frank iets te lang? Zijn mensen niet geïnteresseerd? Niet juiste publiek ...
Jeroen en Patrick goed duo.
Introfilmpje: aan laten passen door filmclub. Staat Wim Sterckx nog op als
presentator. Nu al vragen …
Nieuwe schermen Atlon zijn een verbetering.
VK Rusthuif: Volgend jaar 500 jetons geven. Tellen twee jetons per consumptie … .
Gemakkelijker voor hen om mee te werken.
Weinig leden raad van bestuur aanwezig. Tom en Tinne waren ’s nachts nog met
twee. Vriendenkring Rusthuif wel heel goed geholpen met opruimen.
Nieuwe scenario:
✓Goed mee gevallen. Leek vlot te gaan. Behouden?
✓Andere beloning? Kasterlee krijgen ze niets. Andere gemeenten een
handdoek …
✓Kinderen komen wel graag op het podium om hun “prijs” op te halen. Tot 1415 jaar op podium bv. ?
✓Enkele kinderen waren even storend die aan het podium zaten te spelen.
Betonblok spandoek verdwenen. Nergens meer te vinden …
✓Materiaal voortaan stockeren in Brandstraat.
Foto op groot podium: beter organiseren? Nu niet iedereen te zien op de foto. Neen,
zo behouden.

3. Fietsacties voor jeugd
Aanwezig: Marius Van de Wiel (KSV), Wim de Vocht (voorzitter KSV: ook organisator), Willy Balemans
(voorzitter onderafdeling wielertoeristen AWS: recreatief fietsen), Ivan Segers (voorzitter AWS:
organisator wedstrijden, verder geen acties) + enkele collega’s
Verontschuldigd: Wim Van Gestel, Luc Van Deuren. Enkele clubs afwezig dus, o.a. Koerskamelen.
Aanleiding tot overleg was melding op vorige algemene vergadering van de sportraad in december
dat er weinig animo is bij Arendonkse kinderen om te starten met fietsen. Vandaar initiatief om dit te
bespreken met de fietsclubs.
-

-

-

-

-

Weinig Arendonkse deelnemers bij fietsevenementen. Samenwerken om tot acties
voor de jeugd te komen?
✓Wat is doel? Jeugd aan het fietsen krijgen? Bv. naar school. Of meer
wielrenners krijgen? Duidelijk verschil maar is een én én verhaal. Meer
kinderen die fietsen, zorgt voor meer wielrenners.
Organiseren koersen: moeilijker en moeilijker, ook financieel. Grote dreiging dat dit
verdwijnt. Steeds minder organisaties en vrijwilligers. Meer wedstrijden is niet
haalbaar voor huidige clubs.
ATB Kempen: wel succes met veel jongeren. Ook Team Kempen uit Turnhout een
gelijkaardig verhaal.
Koerskamelen: vragende partij naar circuit voor fietsen. Congobos? Zwartberg lijkt
beter, maar wat als parcours er ligt … Continuïteit is van belang: Wie gaat jongeren
begeleiden? Ook wel iets dat moet groeien …
✓hebben in het verleden al wel eens initiaties gedaan, o.a. ook tijdens
Kamelencross.
Wielerpiste: sportregio = vragende partij (ook vanuit Team Kempen). Geen ronde
ovalen piste, maar voor initiatie. Eventueel met BMX, … toegankelijk maken voor
andere fietsdisciplines. Zie bv. Hapert:
http://www.hetsnellewiel.nl/accommodatie/wielerparcours-en-clubhuis/.
✓Beheer van parcours is van groot belang. Met minimum aan voorzieningen.
Koerskamelen, Piet Erpels aan tafel krijgen. Volgende raad van bestuur … daarna
verder kijken en terug overleggen met zijn allen.
Clubs aan tafel willen meedenken en opstarten. Bekende fietsers mee op de kar
laten springen kan zeker helpen: Liesbet De Vocht, Dries Van Gestel, Peter Wuyts, …

4. Subsidiereglement: plan van aanpak
-

Volgende keer op de agenda zetten.

5. Rondvraag
-

-

Er zijn nieuwe tendensfiches van ISB. Je vindt deze ook op:
http://www.isbvzw.be/nl/695/themes/28/bouwstenen-en-tendensen-voor-lokaalsportbeleid.html
Inspiratiebox Sport Vlaanderen: Allerlei suggesties, goede praktijken, … vind je in de
inspiratiebox.
ISB-congres op 25 en 26 maart: Programmaboekje toegekomen. Wie kan/wil er naar
toe?

