VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 22 februari 2021
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Ann Geudens (Arac), Leon Smets
Verontschuldigd:
Axelle Winten (Dansstudio Focus), Ruben Gooskens (RC Pitbulls)

1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 18 januari 2021
-

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Ontwerp subsidiereglement + erkenningsvoorwaarden
Erkenningsvoorwaarden:
-

-

-

-

Nog af te klokken door algemene vergadering? Niet per se meer nodig ...
Eén reglement voor alle verenigingen, jeugd, sport en cultuur. Ontwerp nog
bezorgen aan RVB … bv. Zetel in Arendonk? Moet niet per se als aangetoond kan
worden dat ze een actieve werking hebben in Arendonk.
Erkenning: wat is nodig? Werking op grondgebied (afhankelijk van locatie
infrastructuur bv. motorcross), verzekeringen, openheid , geen winst nastreven, …
Statuten? Niet verplicht want sommige clubs zijn geen vzw ...
Erkenning buurtcomités? An al besproken met Eva. Bedrag subsidie : gelijk gebleven,
administratie. veranderd … Wel apart blijven behandelen. Is toch wat anders dan een
gewone vereniging.
Voor logistieke ondersteuning moet je als vereniging nu lid zijn van raad. Beetje
vreemde voorwaarde. In de toekomst laten samenvallen met de erkenning. Dus
eenmaal erkend = ook recht op logistieke ondersteuning.

3. Sportinfrastructuur: stand van zaken
-

-

-

Opening natuurloop: Er worden twee filmpjes gemaakt: eentje als promo en een iets
langer als openingsfilmpje met enkele quotes en onthullen zuilen Zaterdag 27/2
opname is de opname gepland.
✓Organisatie Tour de Kempen wel al gebruik gemaakt van routes. Zij waren niet
welkom in de Hoge Rielen in laatste instantie en waren op zoek naar een
alternatief. Al een eerste mooie promo voor onze routes.
Atletiekpiste: Na de paasvakantie zullen de werken normaal starten.
Omgevingsvergunning nog niet goedgekeurd: termijnen dienen gerespecteerd te
worden.
Sporthal: Overleg met clubs geweest i.f.v. programma van eisen. Woensdag 24/2
volgend overleg met Belfius gepland. Concrete plannen? Timing? Voor zomer
programma van eisen klaar zou snel zijn + opstarten procedure dit najaar.

-

-

✓Arendonk Sport: Al plannen voor bouw nieuwe kantine en kleedkamers?
Covid vertraagt dit. Nieuw overleg volgt met hen binnenkort.
Outdoor fitnesstoestellen voor sportpark: Offertes gevraagd bij firma’s. Voorstel: 4
toestellen voor volwassenen + twee voor kinderen en enkele pedalen (trappers) aan
banken rusthuis.
Postelboer: Opmeting door landmeter uit te voeren i.f.v. verkoop terreinen.
Technische dienst ter plaatse geweest om afspraken rond energie en onderhoud te
bekijken.

4. Varia:
-

-

Corona-nieuws: Noodfonds: voorstel reglement ter goedkeuring naar gemeenteraad.
✓Voor 2020: Rechtstreekse kosten volledig subsidiëren (bv. gels).Investeringen
die men later nog kan gebruiken: 50 % terugbetalen.
✓Voor 2021: twee rondes, nl. voor zomer + einde van het jaar
▪ Rechtstreekse kosten zoals gels, dispensers, … : 100 % zonder
maximum
▪ Projectsubsidie voor investeringen: 50 % met max. 1500 € per jaar.
Projectsubsidie dient vooraf wel aangevraagd en goedgekeurd te
worden.
▪ Annulatiekosten: 100 % met max. 750 € per ronde.
▪ Wervingsacties: 100 % met max. 500 € per jaar.
✓Verder wordt bekeken of er voor clubs die echt in de problemen komen met
een renteloze lening kan gewerkt worden. Terugbetaling van de lening zou in
subsidiepot corona kunnen komen. Cfr. Mol.
Festivals krijgen extra subsidies vanuit Vlaanderen ? Arendonk Zingt en Swingt ook?
Neen, toch te klein als festival.

5. Rondvraag
-

-

-

-

Sportlaureatenviering: Roy gehuldigd, filmpje gemaakt door Tinne.
✓Diploma's gaan afgeven door Frank. Julie Vandeven is nationaal en geen
provinciaal kampioen. Kinderen wel enthousiast.
✓Jeroen: Roy interviewen ? Niet nodig gezien interview dat in 2370 komt.
Mountainbikeroute/wandelnetwerk: situatie langs Wamp heel nat … Ligt er slecht
bij. Ophogen? Vooral voor wandelaars probleem daar.
Fietsacties: Waar parcours leggen? Duitse basis? Provincie bekijkt dit i.f.v. mogelijke
project ‘uniek verblijven’. Nieuw overleg met fietsclubs nodig? Zijn wel mensen die
dit willen trekken. Vraagt wel tijd. Speelbos Zwartberg? Na te vragen bij ANB.
Congobos ook gevraagd nu door Inge Roggeman. Gesprek met ANB houden.
AZV stopt met g-werking. Geen trainer meer. Jammer. Er volgt een gesprek met hen
hoe wij kunnen ondersteunen. Informatieronde naar clubs toe over g-sport is al wel
enige tijd geleden. Vraag eventueel terug stellen aan clubs.
✓G-uurtje vrij zwemmen organiseren? Kind met ouders …
▪ Kan Sportfocus hier iets in betekenen?
Visvijvers: Dobberke aankopen door gemeente? Denkpiste ja, maar is wel
zonevreemd. Kan dus in principe niet. Regularisatie? Niet mogelijk want grenst niet
aan recreatie. Kabinet zegt ook: is natuur en dus niet haalbaar. Weinig of geen opties
als alternatief.

Volgend overleg: 22 maart om 19u.

