VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 18 januari 2021
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Ann Geudens (Arac), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Leon Smets
Verontschuldigd:
Nico Engels, Axelle Winten (Dansstudio Focus)
Axelle (examens) en Nico hebben zich verontschuldigd. Nico geeft aan dat hij meer een man van
het terrein is en dus de raad van bestuur voortaan aan zich laat voorbijgaan. Voor acties in het
veld mogen we hem steeds contacteren.
Leon vraagt naar algemene vergadering op 7/12: Deelnemers: iets meer dan 20. Wel iets
mindere aanwezigheid dus dan anders. Interactie is dan nog wel iets minder dan bij fysieke
bijeenkomst. Online vergaderen met een grote groep niet zo ideaal. Frank vindt het wel een
meerwaarde dat meerdere mensen van RVB toelichting gegeven hebben.
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 1 december 2020
-

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Ontwerp subsidiereglement
-

-

-

G-sport ontbreekt in het huidige voorstel. In één van de categorieën opnemen?
Terechte vraag, in het verleden heeft g-sport veel aandacht gekregen. Huidig
reglement: 125 € ongeveer voor vaste g-werking. Bij cultuur ook besproken. Ruimer
opentrekken? Kansengroepen in het algemeen. Inclusie en kansengroepen als
project opnemen. Broekkant heeft bv. samenwerking met asielcentrum.
✓Aparte categorie voor maken: Vaste werking: 125 € en voor g-activiteit 40 € bv.
Tom werkt voorstel uit.
Wat met clubs die niet aan sport doen? Bv. MC Firebirds, wielerclubs, …
✓Geen inspanning: toch subsidies krijgen? Dat is wat vreemd … geen
structurele werking …
✓Wij promoten gezondheid. Zou iets moeten bijbrengen.
✓Wielerclubs KSV en KAWS organiseren maar sporten ook niet zelf. ‘Actieve
sportwerking’ aan te tonen, maar enkel organiseren kan ook. Categorie bij
maken t.w.v. 150 €. Firebirds verwijzen naar cultuursector. Tom maakt
voorstel op.
Reglement evalueren na 1 jaar + mogelijk aan te passen.

3. Sportlaureatenviering 2021
-

Discussie geweest over voetbal wie wel of niet gehuldigd mag worden. Er is beslist
om enkel eerste ploeg te huldigen vanwege enige titel die erkend is door federatie.

-

Overzicht laureaten: 10 laureaten en Roy Van Beek als sportfiguur. Beeldje is besteld
door Tinne.
Wanneer en wie gaat mee op ronde? AHA-bon afgeven en foto nemen. Artikel komt
in ‘2370’. Twee data prikken en laureaat datum laten kiezen. Max. 4 personen i.f.v.
samenscholing. Tinne doet voorstel.

4. Sportinfrastructuur
-

-

-

-

Opening natuurloop was gepland op 27/2: Fysieke bijeenkomst zal echter niet
kunnen. Na overleg met ANB, Sport Vlaanderen en Ravels voorstel om promofilmpje
als opening te maken. Info gevraagd bij productiehuis De Mensen die samenwerken
met Sport Vlaanderen: aanpak nog te bespreken, alsook prijs. Signalisatie is reeds
geplaatst. Enkel startzuilen nog te plaatsen. Arac wel mee betrekken in dit verhaal.
Atletiekpiste: Recht van opstal getekend einde december. Omgevingsvergunning:
Waterhuishouding dient aangepast te worden. Ann G. mee bezig. Offertes worden
opgevraagd bij firma’s. Dit voorjaar starten met aanleg. Overleg met gemeente i.f.v.
modaliteiten (bv. toegang recreatieve loper) volgt.
Postelboer: Verkoop nog niet helemaal rond. Notaris dient nog af te werken. Overleg
met rugby omtrent beheer (onderhoud, energie, …) volgt. Opmaak RUP dient nog
gedaan te worden zodat rugby recht van opstal kan krijgen: termijn? Niet gekend,
maar dit vraag wel enige tijd.
Sporthal:
✓Bestuur heeft gekozen om met een design & buildformule te werken voor de
aanbesteding: Hierbij worden ontwerper (architect) en aannemer samen
aangesteld en zitten ze dus bij het indienen van de offerte samen aan tafel.
Bij klassieke aanbesteding is dat niet het geval en wordt eerst architect
aangesteld en daarna de gunning gedaan van de aannemer.
✓Woensdag 20/1 is er overleg met Belfius i.f.v. programma van eisen en
opmaak timing van dit dossier.
✓Sportvloer: Bemdhal heeft signaal gekregen dat ze werk mogen maken van
de aanleg. Kan dit sneller als Zing en Swingt niet doorgaat? Bemdhal dient
zelf te bekijken. Samenwerkingsovereenkomst dient nog opgemaakt te
worden. Hiervoor is advies gevraagd bij IOK die juridische ondersteuning
bieden.

5. Varia:
-

Corona-nieuws:
✓Cijfers in Arendonk beter na stabilisatie in WZGA. Wat doet Engelse variant?
Zal U13 ook verbod krijgen om te sporten? Beslissing
gouverneur/veiligheidsraad volgt mogelijk.
✓Niet altijd evident als club om in huidige omstandigheden te organiseren …
Ouders, lidgeld, … Basket traint en speelt nu wel met U12. Ouderen trainen
in groepjes van 3 buiten. Positief onthaald door ouders, …
✓Noodfonds: overleg met werkgroep volgt volgende week. Frank kan 28/1
mogelijk niet. Ruben volgt mee op. Voorlopig één club aan alarmbel
getrokken. Kader scheppen met werkgroep. Mol geeft renteloze lening. Wat
doet club met die centen? Geld dat terugkomt naar gemeente Mol gaat naar
uitleendienst. Vooral initiatief naar de langere termijn voor ogen houden.
Eenmalig geld geven lost misschien niets op. Ledenbinding en werving na
corona ondersteunen! Lidgeld ondersteunen vanuit gemeente?

▪

-

Communiceren als eerste verdeling gebeurd is, zodat men weet dat
er iets met middelen noodfonds gedaan wordt.
Beweegbank: Wordt weldra geplaatst in omgeving sociaal huis (grasveld achteraan).
Op te nemen in de beweegroute.

6. Rondvraag
-

-

Verhoging middelen bovenlokale sportinfrastructuur (sportspurt) door Vlaamse
regering: 35 miljoen voor 2021. Er zijn twee indiendata: 31 maart en 30 september.
Of eventuele overschotten overgedragen worden naar het volgend jaar is nog niet
duidelijk. Van belang voor o.a. mogelijke subsidie sporthal.
Afbraak voetbalveld Kerkstraat en bouw nieuwe school hebben vertraging
opgelopen. Start van de werken nog niet gekend.

Volgend overleg: 22 februari om 19u.

