VERSLAG VERGADERING GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
maandag 16 december 2019
Aanwezig:
Afgevaardigde seniorenraad
Arac
Arvoc
BBC Okdio
Dansclub Baila
De Baars
Deltabikers
Fratzen Zonder Grenzen
HSV De Loze Visser
HS Snuffel
WTC Arendonkse WSC
KAWS
KFC Arendonk Sport
KSV Sport en Steun
KTK Verbroedering
LRV Kempenzonen
MC Fire Birds
RT Glosso
Schepen van sport
Snookerclub Valkenhof
T Dobberke
ZVC Arendonk

Van Deuren Julien
Mertens Jules
Lens Pieter
Jacobs Nick
Broeckx Charel
Geerts René
Van Deuren Luc
Coertjens Bjorn
Claes Eddy
Ooms Maria
Balemans Willy
Delombaerde Marc
Hendrickx Patrick
Van de Wiel Marius
Gevers Emmely
Goris Frank
Goris Davy
Cuypers Leo
Hermans An
De Vocht Johan
Segers Jan
Berkvens Steven

Verontschuldigd:
Bogaars Jurgen (AZV), Van Steenbergen Luc (Karate), De Pauw Ben (Koerskamelen), Roeymans Geert
(Judoclub), Vansweevelt Jerry (Deltacrossers), Rossie Kim (Dansstudio Focus), Laurijssen Bart (TC De
Lusthoven), De Jager Peter (Arvoc), Van Cantfort Swa (KFC Arendonk Sport), Severijns Tom
(sportfunctionaris)
1. Nieuwe voorzitter sportraad
-

Frank Goris is uit de raad van bestuur verkozen tot voorzitter en stelt zich voor aan de
groep. Hij wil als contactpersoon fungeren voor de clubs.

2. Goedkeuring verslag 6 mei 2019
-

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de algemene vergadering van 6 mei en dit
wordt dus goedgekeurd.

3. Verkiezing Sportfiguur 2019
-

-

-

-

Voor de verkiezing van de Sportfiguur zal er dit jaar een nieuwe manier van stemmen
zijn. Naast de stemming van de sportraad (40 %) en het publiek (40 %) zal er een externe
jury (20 %) gevraagd worden te stemmen. De externe jury zijn de collega
sportfunctionarissen van de Sportregio Noorderkempen.
De raad van bestuur heeft uit de ingestuurde kandidaten drie kandidaten weerhouden.
Dit zijn:
o Team De Lusthoven Junior Veteranen, tennis
Zij werden Belgisch kampioen Interclub 35+ en kampioen in vierde nationale.
o Martin Spoormans, biljart
Hij startte zijn carrière in 1962 bij de Rode bal in Arendonk. Dit jaar werd hij
Belgische kampioen drieband Interclub en kampioen in de tweede bundesliga.
Stichter van Snookerclub Valkenhof. Gerenommeerd scheidsrechter op
wereldniveau. Spelend lid bij diverse clubs in binnen- en buitenland.
o Edmond Dumitrache, judo
Hij werd dit jaar Belgisch kampioen U15 -34 kg. Daarnaast behaalde hij de eerste
plaats op de Vlaamse en provinciale ranking U15 over alle gewichtscategorieën
heen en behaalde hij een medaille op de Dutch open.
Na het overlopen van de kandidaten werden de stemmen uitgebracht. De stemming van
de sportraad (1 stem per lid) telt dus voor 40 % mee. Het publiek kan online stemmen via
de gemeentelijke website of op de sportdienst en zorgt voor de andere 40 %.
De bekendmaking vindt plaats tijdens de laureatenviering op vrijdag 7 februari 2020.
De viering zelf wordt qua setup ook lichtjes aangepast: We houden eerst een
panelgesprek met de drie kandidaten voor Sportfiguur 2019. Na een pauze huldigen we
beknopt de laureaten. Sportfiguur wordt bekend gemaakt met aansluitend een
groepsfoto. Nadien kan iedereen gezellig nababbelen in het sportcafé. We wensen ook
een filmpje te tonen met het gemeentelijk sportaanbod in beeld. Zie hieronder i.v.m.
maand van de sportclub.

4. Sport in het gemeentelijke meerjarenplan
-

-

Het meerjarenplan is opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. Via de
sportboxen die gehouden werden, zijn er een aantal acties weerhouden. Zie presentatie
in bijlage.
o Een sportbox is een denktank om na te denken over het toekomstige
sportbeleid. Op 2 en 16 september kwamen de sportboxen samen. Naast enkele
leden van sportclubs, waren er ook onafhankelijke sportliefhebbers aanwezig.
Sportbox promotie:
o De sportlaureatenviering is geïntegreerd in de box promotie.
o Meimaand Sportmaand geschrapt omdat er weinig interesse is. Vervangen door
sportclub van de maand. Bedoeling is dat er maandelijks een sportclub/sporttak
in de kijker wordt gezet. Via sociale media en acties (opendeur, initiaties,
evenementen, verslagen van trainingen/wedstrijden, filmpje …) kan je jouw club
die maand in de kijker zetten. Die maand krijgt jouw club dus extra aandacht via
de gemeentelijke kanalen. Oproep naar de verenigingen om zelf een filmpje stel
je club voor in enkele minuten) te maken vanaf september. We willen dit
mogelijk tonen op een online platform.
o Het online platform voor de clubs kan gebruikt worden om zaken (bv.
wedstrijdverslag, nieuws van de club, …) kenbaar te maken maar mogelijk op
termijn ook om bv. samen te werken rond groepsaankopen of als netwerkforum
om zaken van mekaar te leren . zie https://www.kliknieuws.nl/regio/oss/sport

o

-

-

De individuele sporters: Ook dit laten leven in de gemeente mede door filmpje
sportaanbod door de gemeente.
o Fietsacties : leasing, trage wegen, verlichting Heirbaan.
Sportbox infrastructuur: Volgorde wat gewijzigd t.o.v. het voorstel in het voorjaar.
o Atletiekpiste: Arac heeft alles zelf in handen en zal aanbesteding zelf doen.
o Sporthal: Totaal 5.5 miljoen € in begroting voorzien. Architect zal aangesteld
worden. Betrokken clubs zijn bevraagd. Gemeentebestuur is enkele hallen gaan
bezoeken. Gefaseerde bouw mogelijk.
o Visclubs: Overleg met Agentschap Natuur en Bos geweest. Vraag naar
schriftelijke bevestiging van uitstel van 3 jaren en naar mogelijke oplossingen op
termijn.
Boxen zullen jaarlijks alles evalueren en bijsturen. Geïnteresseerden kunnen zich steeds
melden om deel uit te maken van een sportbox. Alle bijkomende krachten en ideeën zijn
meer dan welkom!

5. Sportinfrastructuur: stand van zaken.
-

Kunstgrasveld is aangelegd en voorlopig opgeleverd.
Beregeningsinstallatie sportpark werd gerealiseerd net voor de zomer.
RUP Biesputten: Daar is nog ruimte vrij die ingevuld kan worden.
Diepenbeemd: RUP dient daar nog opgemaakt te worden.
Bovenlokale infrastructuur: Opstellen masterplan regio voor bovenlokale noden. Bv.
wielerpiste, schaatshal, …

6. Rondvraag
-

-

Subsidiereglement(en) dienen aangepast te worden.
Hoe lang blijven de turnzalen ter beschikking? Zal geen probleem vormen voor de
turnkring.
Schrappen meimaand: Hoe krijgen we de Arendonkenaars aan het sporten. Er zijn steeds
zeer weinig deelnemers uit Arendonk bij fietsevenementen. Hoe komt dit? Hoe kunnen
we dit veranderen? Hoe wordt alles kenbaar gemaakt?
Mogelijkheid om een kalender op te maken met fuiven , activiteiten en sporten via
sociale media. Toelichting beheer sociale media: wie en hoe?

