VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 27 oktober 2020
Online aanwezig:
Frank Goris (voorzitter), Nick Jacobs (BBC Okido), Tom Severijns (sportfunctionaris), An Hermans
(schepen van sport), Geert Roeymans (Judoclub), Ann Geudens (Arac), Ruben Gooskens (RC
Pitbulls), Leon Smets
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 28 september 2020
-

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Ontwerp subsidiereglement + subsidies 2020
-

-

Subsidies 2020: Voorstel om te berekenen op basis van gemiddelde van de
ontvangen subsidie van de laatste 3 jaren! Sommige verenigingen hebben (ook
binnen cultuur) geen of amper werking gehad. Verdeling met huidige reglementen
zou een heel vertekend beeld geven. Andere gemeenten passen dit ook toe. Clubs
dienen dus geen aanvraag in te dienen dit jaar. Goede oplossing voor raad van
bestuur.
Ontwerp nieuw subsidiereglement: Na vorige raad van bestuur verder met An
besproken. Eenvoudiger maken voor zowel sportdienst als clubs.
✓Basissubsidie: 3 categorieën, bedragen te bepalen ( voorstel: 300-600-900 €).
✓Opleiding: Apart behouden (50-75 %?) want is echt meerwaarde voor clubs.
Bedragen verleden: 2017: 4620 €, 2018: 2000 €, 2019: 570 €. Veel variatie dus.
Idee om percentage afhankelijk te maken van niveau cursus bv. trainer B = 75 %
en initiator 50 %. Opleiding blijft belangrijk.
✓Projectsubsidies: 2-3 thema’s per jaar + reglement te kiezen door sportraad.
Herselt: 500 € per project met max. van 1000 € per club.
✓Budget dat over is: gelijkmatig verdelen onder alle clubs die aanvraag
indienden?
✓Timing: algemene vergadering 7/12 (online doen met PowerPoint), daarna
gemeenteraad december/januari laten goedkeuren. Start dus vanaf seizoen ’21’22.
✓Raad van bestuur bekijkt ontwerp. Subsidies laatste drie jaren + tabel VTS +
ontwerp reglement in bijlage.

3. Sport in de kijker: filmpje eigen aanbod
-

Opname filmpje gemeentelijk aanbod: zaterdag annuleren? Navragen bij Kris Dillen
wat hij er van denkt.
✓Kort filmpje maken nu zaterdag 31/10. Planning is klaar. Aantal vrijwilligers
gevonden: Fabian en Jonathan Verwaest, Loena Hendrickx en enkele mensen
van Arfit 50+.

-

✓Uitstel zou geen ramp zijn aangezien het sowieso moeilijke periode is nu om
sport in de kijker te promoten.
Voor de promotie zouden we een Facebookpagina vrije tijd willen maken. Zowel
sport, jeugd als cultuur kunnen dit kanaal gebruiken. Is ok voor raad van bestuur.
Centralisatie van communicatie. Moet groeien …

4. Sportlaureatenviering
-

-

Tinne navraag gedaan bij de clubs: Amper kandidaten: 12 in totaal, geen voor
sportfiguur. Veel afgelastingen geweest. … Sportfiguur wel één kandidaat uit
paardensport (springen). Nationaal kampioen junioren.
Geen massabijeenkomst: annuleren? Er zouden 100 mensen in Garve mogen wat
niet veel is.
✓Opschuiven richting mei-juni … met gastspreker. Ofwel laureaten van ‘21 naar
‘22 meepakken. Vijgen na Pasen want dan is het voor sommige reeds twee jaar
geleden dat ze kampioen werden.
✓Voorstel An: Cadeau wel bezorgen dit jaar. Vermelden op FB van gemeente …
Met delegatie van RVB afgeven en foto maken. Eventueel artikel in 2370 ….
Tinne stuurt opnieuw naar clubs. Timing: begin december indienen. Sportfiguur:
verkiezing: Vermoedelijk niet veel kandidaten maar optie open houden.

5. Sportregio: sportradentreffen, masterplan, sportclubondersteuning: welke noden?
-

-

Sportradentreffen wordt niet georganiseerd.
Toekomst regio: Opmaak masterplan bovenlokale infrastructuur. Overleg met
schepenen geweest begin oktober. Doel is om ILV te behouden en occasioneel
gezamenlijke opdracht uit te schrijven voor het masterplan. Soort van bestek en
overeenkomst dat met de deelnemende gemeenten zal opgemaakt worden.
Algemene vergadering van 12 november dient dit goed te keuren zodat begin
volgend jaar echt kan gestart worden.
Sportclubondersteuning is een andere pijler waar we binnen de regio aan willen
werken. Welke noden zijn er op dit vlak? Bv. clubgrade (project van Vlaamse
Sportfederatie): werken rond clubcultuur. Suggesties:
✓Blessurepreventie.
✓Taping als vorming.

6. Varia
-

-

-

Corona-nieuws: Noodfonds voor verenigingen: 10/11 overleg gepland met delegatie
van de adviesraden om de resultaten van de enquête te bespreken. Het lijkt
verstandig om de centen achter de hand houden voor clubs die echt in de problemen
komen. Einde is nog niet in zicht van de crisis … voorzichtig zijn. Het
gemeentebestuur deelt die mening.
✓Hoe denkt cultuursector er over? Cultuurcel enkele maatregelen reeds
besproken: Kosten voor evenementen inbrengen, opstart ondersteunen door
tarief infrastructuur te halveren (bv. in Garve) met max. van 90 €, … Activiteit
moet wel openstaan voor brede publiek (= gemeenschapsvormend).
Fietsacties: Zwartberg, Bisschoppen? Zwartberg lijkt voor fietsparcours beste optie te
zijn, maar mogelijk niet groot genoeg. Vraag is gesteld aan dienst ruimtelijke
ordening wat mogelijkheden zijn. Nog geen antwoord gehad.
Budgetten 2021: Belangrijkste hieronder opgesomd.
✓Beweegroute senioren: 10.000 €

✓Sportvloer Bemdhal: 100.000 €
✓Postelboer: 300.000 €, bod gedaan, nog goed te keuren door GR.
Sportvelden, kantine + sanitair. RUP nog aanpassen want er kan maar 1 café
zijn volgens het huidige RUP.
✓Sport driedaagse paasvakantie: Nieuw initiatief om sport te promoten. Te
bekijken of sportkamp in de zomer behouden wordt. Heel wat clubs
organiseren dan ook kampen.
✓AGB: speeltoestel zwembad (5.000 €), elektriciteitskast (4.000 €), LED-licht
kleedkamers (4.000 €), dak + zonnepanelen (305.000 €), sporthal (500.000
€), outdoor fitnesstoestellen (10.000 €).
7. Rondvraag
-

Overleg met HS Snuffel geweest i.v.m. invulling Biesputten: standpunt tegen einde
november laten weten. Keuze dient gemaakt te worden. Niets is vergund op Steert.
Congobos: wordt veel gespeeld. Veel afval in het bos … Scouts?? Oud-leiding al
initiatief voor genomen om dit te melden aan de leiding.
Visserclubs: Denkpiste om De Baars regulariseren. Iets anders is zo moeilijk als
oplossing …
Veldloop Arac: kleine kans dat het kan plaatsvinden.

Volgend overleg dinsdag 1 december 19u.

