VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 28 januari 2019
Aanwezig:
Tom Severijns (sportfunctionaris), Nick Jacobs (BBC Okido), Erik Petroons (ASV Judo), Ruben
Gooskens (RC Pitbulls), Frank Goris (LRV Kempenzonen), An Hermans (schepen van sport)
1.

Goedkeuring verslag 17 december 2018.
- Wordt nog aan gewerkt. Is nog niet klaar.

2.

Nieuwe voorzitter sportraad.
-

-

-

Remi is gestopt als voorzitter.
In statuten staat dat raad van bestuur voorzitter, onder voorzitter,… moet aanduiden.
Algemene vergadering dient opvolger te verkiezen. Tot eerste vergadering mag RVB
vervanger aanduiden.
Momenteel is er nog geen kandidaat. Niet bij onze leden als in de algemene vergadering.
Belangrijk om eerst vast te leggen hoe we verder gaan besturen, afhankelijk daarvan
profiel voor voorzitter opstellen en oproep doen.
We gaan opzoek gaan naar manier waarop we onze leden meer kunnen betrekken bij
onze werking. Hoe kan de sportraad een adviesraad worden die door zijn leden gedragen
wordt? We gaan eerst bepalen wat de noden zijn binnen het sportlandschap in Arendonk
en van hieruit een nieuwe werking op starten. Bv. naar voorbeeld cultuurcel.
Tegen zomer 2019 moet gemeentelijk meerjarenplan klaar zijn. Najaar worden de
financiën gekoppeld aan de inhoud.
Input vanuit sportclubs van vorig jaar is er. Dit kan gebruikt worden als start om de
prioriteiten te bepalen.

We komen 3 avonden samen om verschillende thema’s te bespreken. Indien mogelijk trachten
we meerdere thema’s per avond te behandelen. Thema’s die voorlopig naar voor werden
geschoven.
- Sportinfrastructuur
- Sportondersteuning/subsidies
- Sportpromotie / Laureatenviering
- Participatie / Inspraak
De data dat we samen zitten, telkens om 19u.
- 13 februari
- 4 maart
- 1 april
- 6 mei algemene vergadering
Na iedere bijeenkomst sturen we het verslag door naar al onze leden.

3.

Hoe inspraak en burgerparticipatie organiseren?
-

Is voor een stuk behandeld en besproken in punt 2. Eerst inhoud bekijken en dan structuur
bepalen.
Met de dienst vrije tijd al besproken geweest: Algemene vergaderingen beperken tot één
of twee en themagericht (netwerkmoment). Daarnaast met de voorzitters van de
verschillende raden wel overleg houden omtrent gemeenschappelijke thema’s (bv.
erkenning en subsidiëring).
De vergaderingen moeten functioneler zijn zodat de leden het belang ervan inzien.
Iedere vergadering willen we een bepaald thema aanhalen. We hopen zo vaker bij onze
leden af te stemmen wat er leeft binnen hun club.
Indien onze leden ervoor open staan kunnen we dag organiseren om al onze
bestuursleden samen te brengen.

-

-

4.

Sportlaureatenviering.
Rusthuif had gevraagd om 2de bonnetje te mogen uitdelen (om mogelijk inkomstenverlies
te compenseren) maar dit werd niet gesteund door college.
Na enige discussie wordt beslist om de huidige opstelling alsnog te behouden zodat ook er
ook voor de Rusthuif niets hoeft te wijzigen.
Videoclub heeft afgehaakt. Hebben niet voldoende tijd. We hopen dat de 3
genomineerden voldoende foto’s of beeldmateriaal hebben. We gaan hen of iemand
vanuit de club ook vragen om kort hun sport wat toe te lichten. Tom bespreekt met
Jeroen.
We ondernemen nog een poging om opzet van de sportlaureatenviering te herbekijken
naar 2020 toe.

-

-

5.

Sportinfrastructuur: kunstgrasveld, subsidie atletiekpiste.
-

Kunstgrasveld: aanbesteding begin februari opstarten. Kurk of rubber als infill? Prijzen
kurk zijn blijkbaar enorm gedaald. Verschil zou slechts 1 tot 2 € per m² bedragen.
Rugbyclub vragende partij om het veld in de winter als trainingsveld te gebruiken.
An neemt dit mee in de gesprekken met Arendonk Sport.
Bovenlokale subsidies atletiekpiste: dossiers voor eind maart in te dienen. Arac volop
bezig met voorbereiding dossier. Vraag die zich nog wel stelt is of Arac of AGB piste zal
realiseren? Aanvraag kan in alle geval door beide samen ingediend worden. An gaat met
dossier nog langs kabinet van sport om het te laten inkijken voor we het indienen.
Glosso gaat ook dossier indienen. Druk bezig met de nodige vergunningen. Voor de
omgevingsvergunning zijn er recent een aantal wijzigingen de kop opgestoken. Ingewikkeld
dossier.
Voor het beheer van de infrastructuur dient in 2019 de waarde van het AGB bekeken te
worden. Alle verzelfstandigingsvormen dienen geëvalueerd te worden, conform het
nieuwe decreet lokaal bestuur.

-

-

-

6.

Sportpromotie: multimove.
-

Het overleg met de jeugdsportclubs werd geannuleerd omdat er te weinig interesse was
om dit te bespreken. Reden?
Bespreken we verder tijdens vergadering rond sportpromotie.

7.

Rondvraag.
- An en Frank zijn zeer tevreden over de vergadering.
- Mensen in Arendonk meer op de fiets krijgen. Werk, sport, vergaderingen sportraad, …
o Vanuit gemeente op zoek gaan naar ontbrekende veilige fietsroutes (project
trage wegen ARO).
o Hoe kunnen we mensen op fiets krijgen? Fietslease dienst? Fietsroutes: ook
sneeuw ruimen!
- Etentje 15 maart. DeVille 19u. An reserveert.

