VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 26 april 2021
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Ann Geudens (Arac), Leon Smets, Tinne Roes (deskundige vrije tijd)
Verontschuldigd:
Ludwig Goetelen (Judoclub)
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22 maart 2021
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Sportinfrastructuur: stand van zaken
-

-

-

-

Atletiekpiste: Werken pisten starten weldra. Modaliteiten rond gebruik door
inwoners nog af te stemmen met de club. November zouden de werken ongeveer
klaar moeten zijn. Best voor winter dient de rubber gegoten te worden. Financieel
krijgt Arac het wel rond. Mogelijk nog wel lening af te sluiten. Toelage van gemeente
= max. 320 000 €.
Sporthal: programma van eisen verder uitwerken/verfijnen in overleg met Belfius.
Vrijdag 30/4 volgend overleg met Belfius. Sportvloer Bemdhal wordt aangelegd in
mei. Samenwerkingsovereenkomst (model van IOK) nog op te maken met afspraken
over gebruik en beheer.
Visclubs: Overleg geweest i.f.v. studie alternatieve locatie. ANB heeft daar middelen
voor voorzien. Volgend overleg met ANB op 12 mei. Visclubs niet positief voor
verhuis. Vraag is ook waar vijver kan liggen. Toch proberen om duurzame oplossing
te vinden.
Glosso: Er dienen nog heel wat werken verricht te worden om circuit gebruiksklaar te
maken. Gezien de investeringen die ze plannen wordt huurovereenkomst omgezet in
een recht van opstal. Eerste afspraak om kader te bespreken met notaris is gepland
op 3 mei. Eerste doel is om circuit wedstrijdklaar te maken zodat er weer inkomsten
zijn. Daarna verder investeren.

3. Sportpromotie
-

Fitnessacties: In overleg met collega’s van de sociale dienst willen we core stability
op dinsdag organiseren, twee uren in de voormiddag. Het seniorenturnen op
maandag verdwijnt dan. Om de beweegbank te promoten zullen we een opleiding
organiseren. Wordt opengetrokken naar clubs zodat ze de bank op een goede manier
in hun werking kunnen inpassen. De fitnesstoestellen in het sportpark (en ook de
beweegbank) worden nog voorzien met infoborden met instructies. Toestellen
worden vrij goed gebruikt in het sportpark.

-

-

-

Evaluatie omnisportkamp: driedaagse geweest tijdens paasvakantie. Nu terug i.s.m.
clubs. Heel positief geweest, ook voor kinderen. Externe lesgever van club is duidelijk
meerwaarde.
Grabbelpas zomer: Te plannen, maar moeilijk nu met corona. Thema: olympische
spelen? Warme oproep om deel te nemen aan de clubs. Iets met buttons doen om te
verdienen?
10.000 stappen: Vierjarig project. Elke stap telt, letterlijk. Najaar start promo naar
burger. In straatbeeld zichtbaar maken via wegwijzers op grote parkings naar
bepaalde plekken. Verder willen we bordjes plaatsen aan sportvelden voor tijdens
training bv. om mensen aan het bewegen te krijgen als de kinderen aan het sporten
zijn. Borden blijven staan tijdens duur van het project.

4. Varia
-

-

Corona-nieuws: Maatregelen worden stilaan versoepeld: Nu mag je met 10 buiten
samenkomen en vanaf 8 mei met 25 buiten sporten in georganiseerd verband.
Sportregio Noorderkempen: masterplan bovenlokale infrastructuur. Bedenkingen bij
enkele gemeenten rond de opmaak van het plan. Nota opgemaakt voor schepenen
om verder te bespreken. Regiovorming is een punt van discussie omdat hier mogelijk
wijzigingen op til zijn. Bv. regio Kempen waar Malle niet in zit. We zullen sowieso nog
steeds met de buurgemeenten moeten samenwerken. Bv. met Retie die niet in onze
regio zitten.
Subsidiereglement: ontwerp + mogelijke thema’s projecten.
✓Inclusie: keuze maken ofwel vaste structuur ofwel activiteit. Beide kan niet.
Duidelijk maken in reglement. Tom past aan.
✓Thema’s: nadenken i.f.v. AV mei/juni. Corona: heropstart? Thema’s opvragen
bij clubs? Bv. veiligheid, vrijwilligerswerking, … Volgend overleg buiten
vergaderen en bespreken.
✓Werkingssubsidies voor 2021 (huidige seizoen dus): Opnieuw gemiddelde
van laatste drie jaren nemen zoals in 2020. Dit jaar nog moeilijker dan vorig
jaar gezien zowel najaar als voorjaar bijna volledig plat lag. An bespreekt ook
in cultuurraad.
✓Erkenningsreglement: ok, niet meer aan te passen.

5. Rondvraag
-

-

Wereldspelers: Project i.s.m. Fedasil en Tumult vzw. Jongeren met verschillende
achtergronden vrije tijd laten proeven. Drie centra in België geselecteerd, waaronder
Arendonk die meedoen. Activiteiten doen in centrum met club/vrijwilligers.
Infomoment vrijdag 7 mei online, geheel vrijblijvend. Drempels naar vrije tijd voor
zowel club als Fedasil proberen weg te werken. Bv. lidmaatschap.
Leon heeft signalisatie op ramp brug 6 aangebracht om situatie veiliger te maken voor
de mountainbikers. Voorlopig ok zo. Hopelijk blijft dit zo.

Volgend overleg, buiten: 17 mei, sportpark om 19u. Bij slecht weer, namiddag annuleren en toch
online vergaderen.

