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

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie Sportlaureatenviering
-

-

Best veel volk. Geslaagde viering. Echt stil in de zaal. Goede presentatie en
interviews. Wel vaak dezelfde vragen … Moet dit anders? Enkele vragen
voorbereiden die wel interessanter zijn dan enkel ja/nee en door een ‘goede’ spreker
laten beantwoorden. Ook moeilijk om veel andere vragen te stellen en wordt mede
bepaald door geïnterviewde …
Muziek was ook heel geslaagd.
Niet zo veel filmpjes getoond. Moet wel afgestemd zijn op interview dan anders
weinig mensen die filmpje volgen.
Demo judo was meerwaarde. Andere demo doen? Dans, turnen, … Wat kan nog?
Tumbling in de grote zaal.
Iets te weinig tafels en stoelen klaar gezet. Anders zetten? Bv. in vierkanten i.p.v.
lange tafels.
Andere vorm gieten?
✓Moeten we als sportraad meer de andere clubs betrekken of het brede
publiek? Bv. receptie doen vooraf voor de clubs of promostand van club
tijdens de avond.
✓Stemmen publiek tijdens de avond? Technisch moet dit kunnen.

3. Sportclub in de kijker
-

-

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.
Op algemene vergadering zetten en filmpje clubhubbing nog eens tonen. Filmpjes
van clubs in vrijetijdsgids/kaart zetten.
Clubs die er geen kaas van gegeten hebben, ondersteunen indien nodig.
Moet niet per se per maand bekeken worden. Filmpjes en promo wel spreiden.
Promotie clubs doen als gemeente? Bv. vraag van Arac i.v.m. start to run. Wat is
kader? Overkill voor FB vrije tijd? Ander kanaal? En beheersbaar voor dienst?

4. Projectsubsidies
-

-

-

-

Eerder kozen we drie thema’s waar de clubs mee aan de slag kunnen gaan:
veiligheid, ledenwerving en traject sportclubondersteuning. Behouden we deze of
moeten we toch andere thema’s kiezen? Ja, ok om ze te behouden.
Sportclubondersteuning: rugby en basket beetje op hun honger gebleven. Staan al
vrij ver in hun werking. Clubgrade is al direct concreter. Volgende stap is wel om
concreter te werken vanuit Baristaz. Clubs krijgen later ook nog de mogelijkheid om
in te stappen.
Veiligheid: uitbreiden naar preventie, gezondheid en milieu? Bv. herbruikbaar
materiaal … Kan inderdaad breed bekeken worden. Clubs kunnen er zelf invulling aan
geven.
Ledenwerving: uitbreiden naar vrijwilligerswerking. Daar is momenteel na corona
echt nood aan.
Voorbeelden toevoegen om concreet te maken en uitleg op AV doen.

5. Rondvraag
-

Voorbereiding algemene vergadering 25 april:
✓Gevolgen corona bevragen aan de clubs. In kleine groepjes. Enkele algemene
vragen voorbereiden. Bv. ledenverlies? Zijn er verwachtingen naar bestuur?
Wat waren de problemen en hoe aangepakt?
✓Wat nog op de agenda? Sportclub in de kijker, Subsidies, Sportinfrastructuur:
met o.a. sporthal, corona-subsidies: stand van zaken.

Volgende vergadering: 25 april, raad van bestuur en algemene vergadering.

