VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
dinsdag 23 mei 2022
Aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Ludwig Goetelen (Judoclub), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Ann Geudens
(Arac)
Verontschuldigd: Leon Smets, Tinne Roes (deskundige vrije tijd)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 25 april 2022
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Opvolging algemene vergadering
-

-

Suggesties noodfonds besproken:
✓Jeugdraad: heras, …
✓Cultuur: wasstraat bekers, investeringen in de Garve (licht, doeken, …), …
✓Sportraad: Verdelen onder verenigingen? Opdelen in categorieën bv. clubs met
jeugd meer , … 1000 € per vereniging: is dat de moeite? Voor sommigen wel, voor
anderen totaal niet … Iets mee doen voor vrijwilligers?
✓Uitleendienst heeft voorkeur voor sportraad: wasstraat, partytenten, … iets waar
alle verenigingen baat bij hebben.
✓Moet rechtstreeks naar de verenigingen gaan!
✓Nadar uitlenen in andere gemeente. bv Dessel, via gemeente = mogelijk met
0.025 € per nadar. Opmerking van Betemo tijdens algemene vergadering …
Sommige gemeenten hebben zelfs geen nadar in uitleendienst.
Problemen corona: vrijwilligers/trainers tekort, maar wel meer leden! Zie punt
sportregio.
Filmpje sportclub in de kijker: opname gedaan enkele weken terug. Eerst versturen
en dan oproep doen met nodige info voor de clubs.

3. Meerjarenplan: sportinfrastructuur
Doelstellingen en acties uit het meerjarenplan zijn de volgende:
- AC000067: Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur, o.a. bouw
van sporthal.
✓Voorbereiding renovatie zwembad fase 2: nog niet gestart.
✓Sportpark: realisatie sporthal Heikant: volop lopende.
✓Verder onderzoek naar mogelijke oplossingen voor zonevreemde sites:
visvijvers, Broekkant...: Visvijvers overleg geweest met ANB. Cluster Landscape
zal studie alternatieve locatie opnemen. Binnenkort overleg met bureau en
college. Termijn Looze Visser? Nog steeds niet duidelijk en geen antwoord
voorlopig van ANB.

-

-

-

✓Uitbouw van het sportpark Heikant is mogelijk door (gedeeltelijke) aansnijding
van het aansluitende woonuitbreidingsgebied: voorlopig niet meer nodig gezien
aankoop Postelboer. Parking (Grotstraat en Heikant) = nog aan te leggen en nog
uit te breiden (nu twee weides die nog niet benut worden als parking).
✓Ondersteunen van de bouw van een atletiekpiste voor ARAC op Heikant: 
✓Inzetten op invulling van de Biesputten: o.a. padelvelden recent gerealiseerd.
✓Toelage Arendonk Sport (Meulegoor): instandhoudingswerken op site
Meulegoor tot verhuis A-veld naar Sportpark Heikant.
✓Andere infrastructuren: skatepark, loopbaan in de buurt van bedrijvenzone
(Sport Vlaanderen ondersteunt dit), ‘pimpen’ mountainbikeroute: route wat
aantrekkelijker maken … Beachvelden te verleggen. Opmerking: beachrugby,
beachvoetbal mogelijk maken, dus enkel zand en geen palen want die zijn
hinderlijk. Eventueel huidige velden laten liggen maar dan zonder de palen.
AC000068: Bewegen in de publieke ruimte stimuleren.
✓Realisatie natuurlooppad: 
✓Onderzoek speelruimte Voorheide: met bouw nieuwe school mee opnemen?
Speelplaats openstellen? Vaten in parochiezaal … school niet zo happig voor wat
begrijpelijk is.
✓Beweegroute senioren: nog uit te werken dit jaar.
AC000069: Sportregiowerking optimaliseren.
✓Deelname opmaak masterplan bovenlokale sportinfrastructuur: opmaak gestart
in samenwerking met Trifinance.
LRV twee dressuurpistes aangelegd met kunststofvezels in het zand om weerstand te
verlagen. Mogelijk nog uit te breiden op velden er naast, zeker ook i.f.v. springen.
Op vlak van infrastructuur reeds heel wat gerealiseerd de afgelopen jaren!

4. Sportpromotie: start 2 move
-

-

Start 2 move: 9 deelnemers. Kennismaken met beweegbank, fit-o-meter en outdoor
fitnesstoestellen. Bank en toestellen staan er al een tijdje maar werden nog niet echt
gepromoot. Niet super veel deelnemers maar toch een leuk groepje. Actie is ook vrij
laattijdig opgestart.
Aan de toestellen treffen we toch vaak best wel wat mensen aan. Worden dus best
goed gebruikt.

5. Sportregio Noorderkempen
-

-

Inspiratiecongres sportclubondersteuning op 11 juni: uitnodiging gestuurd naar alle
clubs. Alle clubs welkom! Okido vond de eerste 2 sessies niet heel zinvol. Stonden al
te ver met hun werking. Voor hen niet echt op maat. Clubgrade nu mee gestart i.s.m.
Arvoc: Is al concreter en hebben ze meer aan. Minder tijd steken in fase van analyse
club? Te grote verscheidenheid in clubs. Turnkring was niet aanwezig laatste sessie.
✓Volgende stap is om nu op basis van de analyse die de clubs gemaakt hebben
thema’s (bv. vrijwilligers, besturen, …) te kiezen om een traject voor op te
starten. Dan zal het een stuk concreter worden.
Workshop masterplan bovenlokale sportinfrastructuur 14 juni om 19u (Campus
Thomas More Turnhout): Brainstorm met belanghebbenden met een bovenlokale
blik. Wie? 8 max. per gemeente af te vaardigen. Kunnen ook mensen buiten
sportraad/sector zijn die wel een bepaalde visie hebben … Tom bezorgt nog de
nodige info.
✓Ruben komt normaal.
✓Dieter Berrens?

-

✓Crossers? Betemo? Frans De Proost?
✓Judo: clubs uit regio die afhaken. Edwin eventueel …
✓Leon vragen.
✓Frank komt ook.
✓Wielrenners? Wim De Vocht? Liesbet De Vocht?
Sportradentreffen geweest afgelopen zaterdag: Nick en Frank aanwezig.
✓Was leuk en lekker eten.
✓Netwerken was wat minder vanwege activiteit (darts) … mag wel iets meer zijn
voor hen.
✓Doorschuifsysteem bij eten? Bv. per gang door te schuiven.

6. Rondvraag
-

Etentje/BBQ/uitstap raad van bestuur doen? Ja, maar wanneer en wat? Pagschieten:
Tom vraagt na. Begin september … vrijdagavond heeft voorkeur …
Info omtrent pesten: ethiek in de sport. Doorsturen aan Ludwig …
Subsidies: projecten. Kennen de clubs dit voldoende? Voorbeelden geven … maar
enige creativiteit/initiatief van clubs mag ook wel. Best project vooraf laten aftoetsen
door club bij sportdienst. Mail sturen naar clubs om op agenda van hun bestuur te
zetten.

Volgende vergadering: nog niet bepaald.

