VERSLAG VERGADERING GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
maandag 25 april 2022
Aanwezig:
Arac
Arfit 50+
Arvoc
AZV
BBC Okido
Betemo
De Baars
Deskundige vrije tijd
HSV De Loze Visser
HS Snuffel
Judoclub
WTC Arendonkse WSC
Karate Arendonk
KFC Arendonk Sport
KSV Sport en Steun
KWS Arendonk
Voorzitter
Schepen van sport
Sportfunctionaris
Snookerclub Valkenhof
T Dobberke
Turnkring
Turnkring

Geudens Ann
Engels Nico
Verbeek Bert
Bogaars Jurgen
Jacobs Nick
de Proost Frans
Melis Jean
Roes Tinne
Claes Eddy
Ooms Maria
Goetelen Ludwig
Balemans Willy
Van Steenbergen Luc
Geudens Geert
Thijs Edwin
Delombaerde Marc
Goris Frank
Hermans An
Smets Leon
Severijns Tom
De Vocht Johan
Segers Jan
Heyns Ine
Gevers Emmely

Verontschuldigd:
Laurijssen Bart (TC De Lusthoven), Cuypers Leo (RT Glosso), Gooskens Ruben (RC Pitbulls), Van Reusel
Bieke (Okra), Deconinck Etienne (Okra), Van Deuren Julien (afgevaardigde seniorenraad)
Zie powerpoint in bijlage.
1. Goedkeuring verslag 7 december 2020
Het verslag van 7 december 2020 wordt goedgekeurd.
2. Gevolgen corona voor jouw club: bespreking + coronasubsidies
Werkgroep cultuurraad – jeugdraad – sportraad → bijeengekomen om te kijken op welke
manier de coronasubsidies ingezet kunnen worden. Intussen 3 rondes geweest en is er
ongeveer 61.000 euro opgebruikt in alle ingediende dossiers. Vb. aankoop tent voor extra
ruimte – handgels - …

Bespreking in kleine groepjes:
1.
•
•
•
•
•
•
•

Suggesties Uitleendienst:
Teambuilding-materiaal
Herrashekken → probleem ingelost, 2 karren aangekocht
Vrijetijdspas-budget omhoog brengen → meer activiteiten kunnen ondersteunen
Uitleen materiaal over dorpsgrens cfr. Motorcross enkel buiten Arendonk
Aankoop partytenten
Koelwagens – tapinstallaties
Turnkring: Compensatie voor organisatie turngala – podiumkosten zijn te hoog met
nieuwe vloer Bemdhal. → Aankoop grote tent met vloer dat voor diverse zaken kan
gebruikt worden.
Is het nog goed te investeren in een wasstraat – op termijn moeten we gaan naar biologisch
afbreekbaar materiaal ? (Is dit zo?)
2.
•
•
•

Problemen nav Corona
Trainersprobleem – vrijwilligers tekort, altijd dezelfde waar we op moeten rekenen
Trainers zwemclub hebben in corona andere job gevonden
Algemeen ledenverlies → merken dat ze wel terugkomen. Turnkring merkt dat de
jeugd wel is afgehaakt in het digitale tijdperk en moeilijk terugkomt.
➔ Maar leden stijgen wel terug, maar vrijwilligers, trainers groeien niet recht evenredig of
daalt, wat ook problematisch kan worden.
➔ Vaste kosten blijven doorlopen, geen inkomsten uit evenementen en drankverbruik in
kantine. Vb. vissen moeten eten blijven krijgen, huur blijft doorlopen,…
Algemene ‘problemen’:
• Vaste brouwers verbonden aan zalen, die veel hogere kosten vragen dan dat je zelf
rechtstreeks bij eigen brouwer zou aankloppen.
• Milieuwetgeving/ANB maakt bepaalde sporten moeilijk of onmogelijk (vissers,
motorcross), wat ook impact heeft op de leden.
3. Sportclub in de kijker
Om de vereniging in de kijker te zetten, in het kader van ledenwerving, wordt er een oproep
gedaan aan alle verenigingen om een promofilmpje op te nemen waarin de club kort wordt
voorgesteld. Door enkele flitsende beelden kan je de club, waar het voor staat, wat er te
beleven valt kort weergeven en promoten.
Duurtijd: max. 1 minuut
De dienst vrije tijd zal deze filmpjes via de eigen kanalen mee promoten door om de x-aantal
tijd een nieuwe vereniging in de kijker te zetten.
Een kort wevend tekstje (met toelichting sport, mogelijkheid contacteren, verwijzing
website) wordt dan samen met het filmpje op onze sociale media gezet. Daarnaast kan zo’n
filmpje ook via de eigen kanalen verspreid en gedeeld worden om zo de kenbaarheid van de
club te verhogen.

De dienst vrije tijd gaat zelf een filmpje maken om de eigen sportmogelijkheden en
sportinfrastructuur in de kijker te zetten. De lancering van dit filmpje is tevens het startschot
van het concept ‘vereniging in de kijker’.
Tinne verstuurt binnenkort een mail met deze (vrijblijvende) oproep. Richtlijnen alsook
suggesties van apps om zo’n filmpje te maken worden hierin meegegeven.
Binnen de projectsubsidies kan binnen het thema ledenwerving de productie van een
promofilmpje ook een plaats krijgen en dus kosten terugbetaald worden.
4. Thema’s projectsubsidie nieuw subsidiereglement
Subsidies 2022 worden verdeeld zoals het voorgaande jaar, dus op basis van gemiddelde van
de afgelopen 3 jaren. Dit vanwege corona.
Nieuwe regelement gaat in vanaf volgend seizoen (2022-2023). Eenvoudiger dossier.
Hoofdstukken in het reglement:
• Basissubsidies voor alle clubs
• Opleidingssubsidies blijven.
• Diversiteit en inclusie (bv. g-sport, armoede, …)
• Projectsubsidies
Projectsubsidies: € 500/project – max. 2 per jaar
- 3 thema’s waar op ingezet kan worden: veiligheid, ledenwerving en
sportclubondersteuning.
- Veiligheid: Kan breed bekeken worden, nl. gezondheid – milieu – preventie. Bv.
herbruikbaar materiaal.
- Projecten in het kader van ledenwerving → promofilm sportclub in de kijker kan
hieronder vallen.
- Sportclubondersteuning: traject sportregio ism Baristaz
o Traject is gratis → subsidie is 500 euro
o 11 juni congres in Merksplas: nieuwe clubs die interesse hebben kunnen hier
kennis maken met het project en eventueel instappen.
5. Sportinfrastructuur: stand van zaken
1. Sporthal
Design and build – formule
Selectiefase bouwteams: eind vorig jaar goedgekeurd. Nog 3 teams in de running.
Vorige gemeenteraad: programma van eisen goedgekeurd. Offertes worden nu opgemaakt
door 3 bouwteams → binnen tegen 8 juli 2022.
Onderhandelingen in het najaar → 1 team weerhouden om de sporthal te bouwen.
Start bouwwerken voorjaar 2023. Oplevering: zomer 2024.
Opbouw sporthal:
3 units met automatische scheidingswanden.
Huidige kleedkamergebouw wordt geïntegreerd in de bouw van de nieuwe sporthal.
Uitbating van cafetaria door de verenigingen. Formule: A-gebruiker - B-gebruiker (eenmalige
evenementen kan vb. volleybal de kantine uitbaten gedurende dat evenement).

2. Outdoor fitness
Platvorm voor grondoefeningen (planken, pompen, …) en infoborden nog te plaatsen.
3. Turnzaal Kerkstraat
Buitenschrijnwerk wordt geplaatst
Dakbedekking komende weken
Timing: verhuis paasvakantie 2023
Turnzaal kan volgend jaar nog gewoon gebruikt worden.
4. Sporttereinen Postelboer
Terreinen werden aangekocht door Gemeente.
Rugby is grootste gebruiker. Uitsplitsing naar gas en elektriciteit etc. moet nog verder
geregeld worden. Praktische afspraken omtrent beheer en onderhoud moet nog uitgewerkt
worden. Moet dus nog wel wat rond gebeuren.
5. Visvijvers
ANB → onderzoek naar nieuwe locatie door Cluster Landscape.
Overleg op 3 mei met ANB omtrent timing en stappen.
Er werden al locaties gezocht, maar voorlopig zonder resultaat. Suggesties: Visvijver Heikant
– Koopjeshal RAVAGO niet weerhouden …
Visclubs liggen zonevreemd en ANB wil hier niet van afwijken.
Overgangsperiode → niet van vandaag op morgen klaar. Kunnen clubs dan op huidige locatie
blijven?
6. Atletiekpiste:
Wordt vrijdag officieel geopend.
Arac, Sport Vlaanderen en gemeentebestuur samen gefinancierd.
Arendonkenaar kan op een vijftal momenten gratis gebruik maken van de piste, mits
registratie via Arac. Met een badge krijg je dan toegang tot de piste.
7. Padelvelden
Vier terreinen achter de tennisvelden gerealiseerd door de tennisclub.
8. Glosso-circuit
Officiële opening is geweest → nog wel wat werken te doen, maar ook reeds heel wat in
orde gebracht. Toestemming om 8 weekends per jaar te mogen organiseren. Eerste
wedstrijd 1 mei.
6. Rondvraag
-

Geen vragen

Volgende sportraad: najaar 2022.

