VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 17 mei 2021
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Leon Smets, Tinne Roes (deskundige vrije tijd), Ludwig Goetelen (Judoclub)
Verontschuldigd:
Ann Geudens (Arac)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 26 april 2021
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Subsidiereglement: thema’s projecten
-

-

-

-

-

-

-

De gekozen thema’s worden nog voorgelegd aan de algemene vergadering en het
college. Vraag wordt nog gesteld aan de clubs of ze zelf nog aan bepaalde thema’s
denken.
Veiligheid: Kan heel breed zijn: personen of materiaal/infrastructuur (bv.
brandveiligheid), gezondheid, milieu? Hoe ver moet je daar in gaan? Toch een kader
scheppen dat vrij ruim is met enkele voorbeelden. Projecten worden toch nog eerst
ter advies voorgelegd aan de raad van bestuur.
Ledenwerving: zit al in coronareglement. Niet dubbel doen lijkt beste keuze.
Eventueel later wel terug opnemen. Ledenstart nu al probleem blijkbaar …
September= vrijetijdsmaand. Verenigingen ondersteunen tijdens die maand à la
meimaand maar dan voor de drie sectoren (sport, jeugd en cultuur). Open lesdagen,
initiaties, … Einde augustus al opstarten? Soepel mee omgaan als club iets in
augustus doet. Promo via gemeentelijke kanalen kan dan zeker al.
✓Noot: de thema’s zullen vermoedelijk toch pas ingaan vanaf het seizoen ’22-’23.
Vermoedelijk zal de subsidie van 2021 gelijkaardig verdeeld worden als die van
2020 want werkingen hebben nog grotendeels stil gelegen.
Sportclubondersteuning: traject sportregio wordt voorbereid i.s.m. Baristaz (zie
www.baristaz.be). Zeker interessant als thema want omvat de ganse clubwerking. In
een aantal sessies met club (bestuur, ouders, leden, …) beleidsplan opmaken.
Opvolging nadien is ook belangrijk. Wat is kostprijs? Nog niet helemaal duidelijk.
✓Sportwerk Vlaanderen ook met clubondersteuning bezig. Zijn daar
mogelijkheden? Wordt toegelicht tijdens vergadering sportregio in juni.
Samenwerkingen tussen clubs? Stond al in vorige reglement, maar altijd wel zinvol.
✓Eventueel via AV speeddate doen zodat clubs elkaar leren kennen wat basis
kan zijn voor verdere samenwerking. Thema’s op voorhand al bepalen van de
speeddate.
Teambuilding ondersteunen binnen een club. Nog een goed idee, maar moet
gemeente dit ondersteunen? Bv. bowlingavond met bestuur. Koppelen aan sport als
voorwaarde. Kader moeilijk te scheppen. Voorlopig niet weerhouden als thema.
Drie thema’s zijn dus: veiligheid, ledenwerving en traject sportclubondersteuning.

3. Rondvraag
-

De bouw van de nieuwe atletiekpiste is van start gegaan.
Algemene vergadering juni: fysiek? Als het dan kan of mag … Vermoedelijk digitaal
maar dan beter uitstellen tot najaar.
Terras openen door club = mogelijk.

Volgend overleg 21 juni om 19u.

