VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
dinsdag 22 februari 2022
Aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Leon Smets, Tinne Roes (deskundige vrije tijd), Zina Jonkers (stagiaire
Thomas More), Ludwig Goetelen (Judoclub), Ruben Gooskens (RC Pitbulls)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 25 januari 2022
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Sportlaureatenviering
-

-

-

Kan normaal gewoon doorgaan mit volgen van de maatregelen.
✓Scan bij het binnenkomen. Maatregelen afwachten tegen dan…
Tinne overleg met Jeroen gehad. Per sporttak laureaten bundelen met telkens
verantwoordelijke aan het woord.
Loena aanwezig? Terug achter informeren … WK is dan die periode (21 tot 27 maart),
dus vermoedelijk niet aanwezig. Videobellen of op voorhand iets opnemen? Moet
kort zijn …
Muzikale omlijsting? Ja! Alek Dom en Sander Van Dooren vragen.
College: andere formule dan AHA-bons mogelijk? Moeten enkel winnaars in the
picture staan? Informeren bij andere gemeenten. Voor dit jaar bons behouden.
✓Recreatieve sporter mee betrekken in viering. Vereniging per jaar in de kijker
zetten. Eventueel iets demonstreren bv. kata van de judo. Ludwig vraagt na bij
judoclub.
✓Over nadenken hoe we dat structureel kunnen aanpakken. Elke vereniging zou
de kans moeten krijgen.
Presentatie sporthal en atletiekpiste zit in programma van de avond.

3. Meerjarenplan: sportpromotie
-

Waar staan we met sportpromotie met de acties/doelstellingen opgenomen in het
meerjarenplan? Waar kunnen we op inzetten?
Sporten zonder drempels (senioren) stimuleren:
✓10 000 stappen: beweegroutes maken, ook voor verschillende doelgroepen (o.a.
bewoners flatjes, …)
✓Aanbod senioren meer kenbaar maken, zeker nu na corona. Overzicht bundelen.
Op sociale media, 2370 in ’t kort, …
✓Vrijetijdspas terug promoten bij de verenigingen.
✓Aandacht voor vrouwensporten stimuleren: bv rugby, voetbal, …
✓Nieuwe inwoners meer wegwijs maken? Krijgen in welkomstpakket toch
vrijetijdsgids mee. Wordt dit uitgelegd? Via buitenschoolse opvang promoten?
Nieuw decreet … met subsidies. Ander aanbod geven tijdens opvang op scholen:

-

-

-

bv. sport, cultuur, … Uren een obstakel? Hoeft niet per se … bv. enkele weken
initiatie rugby en daarna andere sport. Haalbaar voor clubs? Arendonk krijgt op
termijn hier wel wat middelen voor. Werkgroep zal na paasverlof van start gaan.
✓Tijdens Speelvogels meer sport aanbieden? Vakantieopvang zit ook in het decreet
buitenschoolse opvang …
✓Fedasil: project Wereldspelers gestart vorig jaar. Subsidies voor Tumult vzw dit dit
coördineren i.s.m. gemeente en Fedasil. Vrijetijdsaanbod meer promoten voor
asielzoekers. Niet eenvoudig vaak vanwege tijdelijkheid: verzekering, lidgelden, …
In 2021 enkele activiteiten geweest en aantal vrijwilligers die zich gemeld hebben.
Meer inzetten op recreatiesport: clubs op limiet qua trainers/vrijwilligers … bv.
recreanten rugby: in het water gevallen door corona. Eerst meer vrijwilligers en
leden nodig, dus inzetten op sportclubondersteuning! Cfr. traject sportregio.
Sport in de buurt ondersteunen: bv. 1 weekend naar de buurtpleintjes gaan.
Koppelen aan de buitenspeeldag? Buitenspelen op de buurtpleintjes en niet ergens
centraal.
Sportclub in de kijker zetten: terug opnemen. Eerst eigen infrastructuur in beeld
brengen? (+ ook cultuur en jeugd de kans geven). Eigen filmpje lanceren (tegen
zomer?) om andere clubs te stimuleren. Kan videoclub clubs die geen filmtalent
hebben ondersteunen? Eerst zo proberen op te starten.

4. Rondvraag
-

Sportradentreffen sportregio: 21 mei in Rijkevorsel.
Judo: Reusel, Vosselaar, Kasterlee weinig leden … via regio bespreken.
Judo: 5 Belgische kampioenen dit weekend. Ook in de pers laten komen! RTV?
Wie gaat er naar de viering van Loena? Het leefde echt wel in het dorp. Pluim voor
iedereen!

Volgende vergadering: 22 maart raad van bestuur + 25 april: raad van bestuur en algemene
vergadering.

