VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 28 september 2020
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, Piet Erpels (Koerskamelen)
Verontschuldigd: Nico Engels
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15 juni 2020
-

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Subsidiereglement
-

Nog geen verder werk van kunnen maken.
Subsidies jeugddienst: vorming animator = max. 75 % terugbetaling en dus ook geen
100 % zoals nu bij sport.
Ruben geeft voorbeeld van Rugby Vlaanderen: Hoe hoger niveau, hoe meer
terugbetaling.

3. Corona-nieuws
-

-

-

60 tal clubs vragenlijst in het kader van het noodfonds ingediend. Resultaten dienen
nog verwerkt te worden maar in het algemeen lijken de geleden kosten wel mee te
vallen.
An op cultuurcel reeds besproken: voorstel van motivatiesubsidie als je iets
organiseert voor externen om drempel te verlagen. Niet direct veel animo voor
binnen de raad van bestuur.
Leden haken mogelijk wel af door betaling lidgelden. Daar in tegemoet komen naar
clubs? Vrijetijdspas bestaat al wel … Meer promo voor maken.
Met de effectieve onkosten ifv corona dient duidelijk mee rekening gehouden te
worden.

4. Sport in de kijker
-

-

Al een tijd op de planning maar, mede door corona, nog niet veel actie rond
ondernomen. Collega Tinne van de dienst vrije tijd aanwezig om dit mee op te
nemen.
Eigen filmpje eerst maken? Filmpje via filmclub: Kris Dillen contacteren.
Is er een club die al wil starten? Na te vragen. Wel de tijd geven om dit voor te
bereiden. Wat is inhoud? Filmpje, acties, verslag in 2370 (wat met
cultuurvereniging?: op zich geen probleem). Sociale media beter: facebookpagina
sport? Met Robyn bespreken. Foto’s in 2370: vereniging in de kijker?

-

Mogelijk scenario inhoud: Voorbeelden filmpje (max. 3 minuten), promo scholen
(willen scholen dit?), opendeur, initiaties, …
Gemeente gaat nieuwsbrief verspreiden met Uit-agenda in. Tweewekelijks?
Maandelijks?

5. Fietsacties: Piet Erpels aanwezig
-

-

-

Piet uitgenodigd n.a.v. overleg dat op 17 februari plaats vond met andere fietsclubs
om fietsen meer te promoten.
Parcours? Afgesloten parcours zoals in Ravels, Dessel zou wenselijk zijn. Congobos?
Samen scouts niet mogelijk. Cartier? Voor permanent parcours waarschijnlijk geen
toelating. Nu soms wel voor eenmalige events.
✓Vraag is op sportregio ook al gesteld naar volwaardig fietsparcours voor
initiaties, …
Promotie fietsen/wedstrijden:
✓Is wel nood aan. Piet krijgt regelmatig vragen. Bv. kamelencross= 80 kinderen
die inschrijven.
✓Zijn er vrijwilligers? Ja, maar wel locatie nodig. Arendonk is per slot van
rekening fietsgemeente.
✓Zwartberg? Deel is wel privé … Is nu speelbos maar wordt niet veel gespeeld.
Voldoende groot?
✓Mogelijkheden op Biesputten?
✓Bisschoppen aan brug 6? Natuur?
✓Duitse basis? Liggen betonwegen, aansluitend op stuk langs de Grens. Zou op
zich beste locatie zijn. RUP nodig want nu nog wit (= defensie) … recreatie
vereist. Eigendom naar ANB? Investeerder ARO afwachten? An informeert
verder.
Nieuw overleg plannen met fietsclubs. Bepalen wat juist gewenst is en dan verder
uitwerken. Eerst meer duidelijk hebben over locatie.

6. Sportlaureatenviering
-

-

-

Is het de moeite? Er zijn wel enkele laureaten … + spreker? Rondvraag doen wie
laureaten heeft.
✓Wat met sportfiguur? Kan op zich ook plaatsvinden.
✓Welke spreker? Sportspreker.be. Goede spreker mogelijk wel duur.
Hoe coronaproof organiseren?
✓Reservatie als bezoeker is nodig.
✓Publiek zetten: max. 200?
Garve reserveren op 22 januari!
Tap: Vriendenkring van de Rusthuif is gestopt. Sportverenigingen vragen … tappen +
opruimen, 10 personen, opbrengst voor club. Lottrekking bij meerdere kandidaten.

7. Varia
-

Onderzoek naschoolse sport door studenten Thomas More.
✓Aanvraag ingediend via GBS St-Jan. Tot nog toe geen reactie.
TC De Lusthoven wil padelvelden realiseren op de Biesputten, eerst twee later
mogelijk vier terreinen.
✓Er zijn nog terreinen beschikbaar in de Biesputten. Overleg met
hondenschool gepland op 15/10. Wat zijn hun intenties want verhuis ligt al

-

-

-

-

-

enige tijd stil. Terreinen op hun vraag verhoogt … PV zit wel op terrein in
Steert. Duidelijkheid wordt gevraagd.
✓Tennisclub doet voorstel aan bestuur over mogelijke inplanting.
✓Sportraad is akkoord om padel te realiseren aldaar.
Sporthal: stand van zaken
✓Eerste brainstorm gemaakt van opmaak van eisen: 3 basketvelden,
gevechtsportzaal, danszaal, cafetaria, …
✓Begeleiding voor realisatie project via bank (ook AG verzekeringen niet
vergeten). Grote ontlasting voor de gemeentelijke diensten. Nu ook bv. voor
nieuwbouw school begeleiding via Belfius. Begeleiding voor ontwerp,
procedure bestek (+ formule), opvolging werf, … tot aan de oplevering.
Offertes worden gevraagd tegen einde oktober.
✓Terugkoppeling naar clubs dient nog te gebeuren. Best met bank erbij doen
…
✓Sportvloer Bemdhal is normaal voor mei/juni ’21 gepland.
Algemene vergadering najaar: Wanneer en hoe? Ja samen met alle
vrijetijdsverenigingen met als thema noodfonds + nog eentje apart op 7 december in
de Garve.
Natuurloop: In samenwerking met Arac routes (6 en 13 km) uitgestippeld voor de
permanente natuurloop. Twee startpunten: Wouwershoeve in het noorden en
parking Mierdseweg in het zuiden. Goedkeuring is er van Agenschap Natuur en Bos.
Signalisatie en palen zijn besteld bij Sport Vlaanderen.
✓Naam route: Iemand een goed idee?
✓Ravels ook bezig met routes. Aansluiting via Talander richting gewestbossen.
Zelfde als voor mountainbikeroute.
✓Ontwerp routes: zie bijlagen.
Mooimakers, actie zwerfvuil voor verenigingen: subsidie tot 1500 € te bekomen. Mail
gestuurd naar alle verenigingen.
Visclubs: Nemen zelf ook niet veel initiatief. Nog overleg geweest met dienst
ruimtelijke ordening. Rode Del is recreatie: Is daar iets mogelijk? Visvijver de Baars
regulariseren?
Stand van zaken FC Broekkant: nog niet verder opgepakt. Binnenkort wanneer
nieuwe collega start op dienst ruimtelijke ordening wordt dit opgenomen. Doel is om
daar einddatum van 2025 aan te passen zodat club er kan blijven totdat ze niet meer
bestaan.

Volgende raad van bestuur: dinsdag 27 oktober om 19u.

