VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 4 maart 2019
Aanwezig:
Tom Severijns (sportfunctionaris), Nick Jacobs (BBC Okido), Erik Petroons (ASV Judo), Ruben
Gooskens (RC Pitbulls), Frank Goris (LRV Kempenzonen), Jules Mertens (Arac), Michelle
Migchelsen (stagiaire sportdienst).
Verontschuldigd: An Hermans (schepen van sport)
Hoofdthema’s: sportclubondersteuning en subsidies
1.

Goedkeuring verslag 13 februari 2019.
- Er werd de vraag gesteld wat we vorige keer besproken hebben over wat we gaan doen
met de motorclubs en de visclubs. Volgens Tom had An voorgesteld om af te spreken
met Agentschap Natuur en Bos i.v.m. de visproblematiek. Er werd vastgesteld dat we
motorcross misschien op Vlaams niveau moeten bekijken. We moeten rekening houden
met de visie van Vlaanderen.
- Voor de rest waren er geen vragen.

2.

Sportclubondersteuning: hoe willen wij onze verenigingen ondersteunen?

Hiervoor zijn er verschillende opties:
1) Het huidige systeem: rechtstreeks geld geven in de vorm van subsidies. Er zijn
jeugdsportsubsidies en sportsubsidies.
2) We schaffen subsidies af en steken het geld in een bepaald project. We kunnen iemand
aannemen als sportclubondersteuner. Hij/zij gaat acties organiseren om clubs te
ondersteunen. Deze persoon wordt dan betaald met het geld van de subsidies.
Wat vinden wij belangrijk bij ondersteuning?
SUBSIDIES
-

-

-

Nu hebben wij een subsidiebeleid i.f.v. het stimuleren van bepaalde belangrijke punten.
Frank vreest dat als je dat idee los laat, dat je minder engagement gaat krijgen van de
clubs. Het is nu al moeilijk om clubs te engageren. Maar dit wil niet zeggen dat er geen
acties kunnen bijkomen of afvallen.
We hebben veel ondersteuning via subsidies maar we moeten zelf initiatief in durven
nemen. Er zijn bovenlokaal ook andere mogelijkheden voor subsidies. Bv.: subsidies van
Sport Vlaanderen.
o Vaststelling: clubs hebben het druk met hun eigen boontjes te doppen. Sommige
clubs vragen zich af of ze wel een subsidie zullen krijgen bij het indienen van een
dossier.
Goede opgeleide trainers, scheidsrechters … blijft belangrijk om te subsidiëren.
Inzetten op G-sport. Clubs die dit hebben geïntegreerd krijgen vaak veel subsidies vanuit
de provincie/Vlaanderen.

-

Jeugdbestuur en clubs met jeugdwerking worden nu vooral beloond. Nick heeft
berekend dat zo’n 5/6de van het budget naar clubs met jeugdwerking gaat.

Kunnen we de clubs die geen jeugdwerking hebben een vast subsidiebedrag aanbieden?
Idee 1: Er zijn nog gemeentes die met een basissubsidie werken. Per 2 jaar kiest de gemeente
een thema waarop gewerkt kan worden. Bv. Ecologische clubs. Zo kan je 1 thema zwaarder
laten doorwegen. De clubs krijgen 1 jaar de tijd om dat thema te integreren. De clubs die hier
echt aan werken, krijgen extra subsidies. Dit vinden we een interessante insteek.
Idee 2: Moeten we infrastructuursubsidies geven? In Mol bv. geven ze renteloze leningen.
Een andere mogelijkheid is borgstelling.
 Dit idee kunnen we adviseren aan het bestuur.
Idee 3: Ruben had het idee van projectsubsidies. Clubs kunnen een project opstarten en dat
project moet dan doorgaan. Succesvolle projecten krijgen extra subsidies. Projectsubsidies
worden nu reeds gegeven. Wordt vrij beperkt op ingespeeld door de clubs.
Idee 4: Zwerfvuilactie en subsidie geven aan clubs die meedoen. In Ravels doet men dit al.
Kan een gezamenlijk project zijn met de andere adviesraden.
Besluit:
- Het is duidelijk dat we subsidies belangrijk vinden en dat we dit systeem willen
behouden.
- Reglement dient aangepast te worden. Best hiervoor apart voor samenkomen.
- Het is geen slecht idee om om de 2 jaar het accent te leggen op één bepaald onderwerp
(idee 1).
- Krediet (totaal = 26700 €, 15700 + 11000) is niet meer aangepast sinds 2008. Mag dus
omhoog.
SAMENWERKING TUSSEN CLUBS ONDERSTEUNEN
- In Vlaanderen vaak heel kleine clubs. Samenwerken om rendement en efficiëntie te
vergroten.
- Dient ook op hoger niveau (sportregio, Vlaanderen, …) bekeken te worden.
MATERIEEL + LOGISTIEK
- Het is een goed en positief systeem. We vinden altijd een oplossing voor een probleem.
- We moeten niet alleen nadenken over het verlenen van materiaal maar ook het verlenen
van diensten.
- We moeten denken aan clubs die wel een probleem hebben met organisatie zoals de
mountainbikers met hun parcours. Bij hun komt er veel administratie bij kijken en dit
moeten we hogerop even aankaarten.
- Groepsaankopen: Kan mogelijk wel interessant zijn. Met sportregio ook al eens besproken.
Kan regionaal verder bekeken worden.
- Tenten aan uitleendienst toevoegen zou handig zijn voor heel wat clubs.

VRIJWILLIGERSBELEID
- Dit beleid is heel belangrijk. Het zit overal al verankerd. We moeten onze vrijwilligers
verzorgen.
- Positief coachen is heel waardevol gebleken voor sommige clubs.
- Hoe zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers blijven en hoe gaan we ze verzorgen?
- Het is misschien zinvol om infosessies of bijscholing te organiseren.
- Een belangrijke factor is hoe het bestuur hiermee omgaat.
- We kunnen een rondvraag doen bij clubs: welke acties ondernemen zij om hun vrijwilligers
te belonen?
- Met andere raden iets doen omtrent dit thema?
- Ruben kwam met het idee om de vrijwilligers op het einde van Meimaand Sportmaand in
de bloemetjes te zetten. Het gezelschap besloot dat het hiervoor te laat is aangezien
alles voor Meimaand Sportmaand al geregeld is. Maar dit is zeker een idee voor volgend
jaar.
DUURZAME SPORTCLUB
- Dit is een actueel thema, bv. zonnepanelen.
- Wat gaan we doen en hoe gaan we dat controleren? Inbedden via subsidies is een
mogelijkheid.
BESTUURSKRACHT
- Waar willen clubs op lange termijn (visie) naar toe?
- Voortaan verplicht een vertrouwenspersoon te hebben in een sportclub?! Nieuw …
- Geen eenvoudig thema: bv. UBO-register. Dergelijke thema’s bekijken met andere
sectoren en bv. infomoment organiseren.
ONDERSTEUNING OP SPORTIEF VLAK
-

Er wordt meer aan recreatieve sport (lopen, fietsen, …) gedaan. Wordt nauwelijks
aangeboden door clubs.
Seniorensport moet gepromoot worden want deze doelgroep wordt telkens groter. Het
aanbod aan seniorensport moet dus stijgen.
Kwaliteit van begeleiding blijft ook belangrijk (Cfr. subsidies).
Schoolsportdag: Initiaties ook voor andere leerjaren en niet enkel voor 3de en 4de?

STRUCTUUR
-

-

Ledenwerving: Moeten we op termijn onze clubs niet anders organiseren? Bv. één grote
multisportclub voor kinderen tot 12 jaar waar verschillende sporttakken aan bod komen.
Noot: zie voorbeeld: https://www.vosreinaert.be/ .
Heeft het zin om verschillende financieringsvormen op te lijsten voor de clubs? Zo
hebben ze een overzicht van wat er allemaal mogelijk is om een project te financieren.

3. Sportinfrastructuur
-

Atletiekpiste ARAC: Arac krijgt recht van opstal voor de realisatie van de atletiekpiste
omdat ze dienen aan te tonen dat ze het zakelijk recht hebben over de grond i.f.v. de
subsidieaanvraag voor bovenlokale sportinfrastructuur. Daarnaast vragen ze een toelage
aan de gemeente van 40 % met max. 320.000,00 €. Verder vragen ze gemeente borg te
staan voor een lening van 150.00,00 € die ze aangaan bij een bank. Dit wordt op dezelfde

-

-

manier opgezet als bij de scouts (driepartijenovereenkomst). Het dossier moet klaar zijn
tegen de gemeenteraad van 11 maart, vandaar dat alles zo snel is moeten gaan. Arac
heeft een afspraak bij het kabinet op 15/3 om het subsidiedossier toe te lichten. An gaat
ook mee.
Kunstgrasveld: Studiebureau heeft laten weten dat de prijs van kurk fel is gedaald
(slechts 1 à 2 € verschil per m² en dat er nog andere voordelen zijn (bv. minder
onderhoudskosten, milieuvriendelijker, …). We moeten kurk dan toch overwegen. Het
lastenboek werd aangepast zodat kurk als infill ook mogelijk is. Qua timing schuiven we
een beetje op maar niet veel. De prijs, kwaliteit en onderhoud gaan de doorslag geven bij
het toewijzen van de aanbesteding.
BTW-ruling: de inspectie gaat akkoord met de principes om de BTW (investeringen van
het verleden voor het sportpark en zwembad) terug te geven aan ons. Tom is hier heel
lang mee bezig geweest. De effectieve teruggave moet nog aangevraagd worden, maar
dat komt in orde. Het bedrag dat aangevraagd wordt, is 316.407,13 €.

4. Rondvraag
-

Op het sportpark is er een hoek van de omheining afgebroken aan een voetbalveld. Hier
is de gemeente al van op de hoogte.
Het vorig verslag is goedgekeurd en wordt doorgestuurd naar de andere leden zodat zij
hier feedback op kunnen geven.

