VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 22 maart 2021
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Ann Geudens (Arac), Leon Smets, Ludwig Goetelen (Judoclub), Tinne Roes
(deskundige vrije tijd), Ben Albert (stagiair sportdienst)
Verontschuldigd:
Axelle Winten (Dansstudio Focus), Ruben Gooskens (RC Pitbulls)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22 februari 2021
-

Sportlaureaten: Tinne bevestigt dat iedereen alles gehad heeft.
Verslag is verder ok.

2. Ontslag Geert Roeymans
-

Geert is geen voorzitter meer van Judoclub.
Opvolging door Ludwig Goetelen als voorzitter die ook in de raad van bestuur zal
zetelen.
Van harte welkom! Iedereen heeft zich voorgesteld aan Ludwig zodat hij ons leert
kennen.

3. Ontwerp erkenningreglement
-

-

In overleg met cultuur-en jeugddienst is een eerste ontwerp opgemaakt van
erkenningreglement. Enkele zaken willen we nog aftoetsen:
✓Minimum aantal leden: 3? Is dat een sportvereniging? Ja kan als ze bv. iets
organiseren maar daarom niet actief zelf een sportwerking hebben.
✓Erkenning mogelijk in meerdere gemeenten? Ja dat kan. Bv. Arac heeft in Retie
afdeling en vraagt daar logistieke steun. Subsidiëring kan maar in 1 gemeente!
Ander voorbeeld: Musical Fact heeft zetel in Bocholt maar wel actieve werking
in Arendonk.
✓Minimum aantal activiteiten of ‘actieve werking’? Actieve werking is van belang.
Kan zijn dat een vereniging toewerkt naar één evenement per jaar. Minimum
aantal dus niet bepalen.
Advies geven vanuit sportraad behouden.
Nog laten goedkeuren door AV: Ontwerp doorsturen naar alle leden van de
algemene vergadering.

4. Sportinfrastructuur: stand van zaken
-

-

-

-

Natuurloop Arendonk-Ravels: Geopend met promotiefilmpje en posts op sociale
media + websites.
✓Geslaagd filmpje gezien fysieke opening niet mogelijk was.
Beweegbank geplaatst aan sociaal huis en fitnesstoestellen voor sportpark besteld.
Toestellen moeten nog geleverd en geplaatst worden. Overleg volgt omtrent
initiatieven.
Mountainbikeroute blauwe lus: Sport Vlaanderen geeft deze het label
‘kindvriendelijk’ gezien kortere afstand. Extra promo volgt vanuit Sport Vlaanderen
met o.a. speeltuin Congobos en vogelkijkwand Korhaan in de kijker.
✓In de media: illegaal parcours in het Leuvense. Een extra ‘gewone’ route is niet
nodig voor Arendonk. Meer een funpark wat kleinschaliger is, zou wenselijk zijn.
Goed over nadenken wat we eventueel willen. Strenge regels dag van vandaag.
Eerst met boswachter bespreken. Belang van controle bv. zodat geen onveilige
situaties ontstaan zoals wel eens gebeurde in Congobos.
Visvijvers: overleg met ANB vrijdag 26 maart. ANB zou studie willen maken om te
bekijken of alternatieve locatie mogelijk is.
Atletiekpiste: Omgevingsvergunning goedgekeurd vorige week. Nog uithangen: 30
dagen. Werken kunnen daarna van start gaan.
Sporthal: Nieuw overleg met Belfius gepland vrijdag 26 maart.
Postelboer: Intern overleg om stand van zaken te bekijken: aankoop, energie,
retributie, … . Vraag van voetbalclubs gekomen naar modaliteiten.

5. Varia
-

-

-

Corona-nieuws:
✓Alweer nieuwe maatregelen: 10 max. om te sporten i.p.v. 25, ook voor -12
jarigen. Maatregelen zijn nog maar recent gewijzigd. Cijfers zijn niet goed.
✓Noodfonds: Reglement en verdeling goedgekeurd door gemeenteraad en
college. Subsidie wordt weldra gestort. Positief onthaald door alle fracties. Dank
je wel voor de inzet vanwege An.
Sportregio Noorderkempen: masterplan bovenlokale infrastructuur. Bestek en
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en dient nu goedgekeurd te worden door
college en gemeenteraad. Er wordt gewerkt met een occasioneel gezamenlijke
opdracht voor deze aanbesteding waarbij advies werd gevraagd bij IOK.
✓Regiosamenstellingen zijn actueel thema: Wij ingedeeld in regio Kempen.
Gevolgen voor sportregio? Zou kunnen op termijn. Bv. Malle zou dan niet meer
in onze regio zitten. Keuze laten aan gemeenten zelf? Lijkt soms beter dan
‘vaste’ regio’s te maken.
Schoolsport: sportdag, runt en funt
✓Sportdag juni: Wordt niet gezamenlijk georganiseerd o.w.v. corona. Bedrag per
leerling (totaalbudget = 3000 €) gaat naar de scholen zodat ze zelf iets kunnen
uitwerken. Moet wel een extra beweegmoment zijn.
✓Runt en funt (veldloop): Wat mee doen? Scholen tevreden over eigen
organisaties vorig jaar. Wat nu en naar toekomst?
▪ Samen = toch leuker? Aparte organisatie door leerkrachten beter
onthaald. Voor beiden iets te zeggen …
▪ Wat vinden leerlingen zelf?
▪ Meer bewegen is wel het doel … gaat van lestijd af …

▪

▪
▪

Idee: Eerst in school lopen (apart) en beste lopers daarna tegen
mekaar in het Sportpark als competitie tussen de scholen? Betere
lopers vinden dit meestal wel leuk.
Obstacle run om meer beleving te geven?!
Verder te bekijken met de scholen.

6. Rondvraag
-

Blauwe lus mountainbikeroute: Berg brug 6 vanalles bij gemaakt. Lussen, paadjes, …
gevaarlijk volgens Leon. Niets over bekend. Tom bekijkt verder met Leon.
AZV g-werking: Gesprek geweest en aantal voorstellen opgesomd. Trainers tekort …
Zwemmers wel ergens anders terecht geraakt. Voor AZV momenteel geen prioriteit.
Later eventueel terug op te nemen door hen.

Volgend overleg: 26 april om 19u.

