VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
dinsdag 10 december 2019
Aanwezig:
Leon Smets, Nico Engels, Frank Goris (voorzitter), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Jules Mertens
(Arac), Nick Jacobs (BBC Okido), Geert Roeymans (Judoclub), An Hermans (schepen van sport),
Tom Severijns (sportfunctionaris)
1. Goedkeuring verslag 14 oktober 2019
-

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Sportlaureatenviering
-

-

Datum viering: 7 februari 2020 in De Garve.
Oproep is verstuurd naar de clubs en kenbaar gemaakt voor iedereen.
Externe jury (20 % van de stemming) wordt ingeschakeld via sportregio + drie
kandidaten van sportfiguur van vorig jaar.
Geen muziekgroep dit jaar … enkel sportcafé houden.
Weinig kandidaten sportfiguur: Jeroen nog eens polsen of hij nog kandidaten weet.
Dries Van Gestel, Ben Van den Boogaart, Kris Godschalk (kampioen van Arendonk
mountainbike), …
Overleg met filmclub i.f.v. filmpje sportend Arendonk. Kris Dillen aanwezig.
i. Toelichting door Frank wat intentie is rond filmpje en hoe dit ontstaan is
vanuit sportboxen.
ii. Periode van filmen: Winterbeelden nu wel niet zo interessant als mooie
beelden tijdens zomerperiode. Voor Kris nu ook te kort dag om dit op enkele
weken uit te werken.
iii. In de film van Arendonk die bestaat, zitten al heel wat beelden van sport.
Enkele zijn wel te gebruiken.
iv. Opsomming van gemeentelijk aanbod bezorgen aan Kris.
✓ Of verschillende promofilmpjes maken die bepaalde doelgroepen in
beeld brengen. Bv. wandelen-fietsen, balsporten, wintersporten, …
✓ Of met Jeroen, Frank, Tom en An op pad …
✓ Of iemand à la Ward Van Roy filmen: tennis, basket, lopen, …
✓ Conclusie: Gemeentelijk aanbod in beeld zonder iemand mee te
nemen. Ongeveer 1,5 minuut. Mailen naar Kris.
✓ Begin volgend jaar algemeen filmpje verder bespreken.
✓ Tekst die in beeld moet komen doorsturen naar Kris. Bv. Sport in
Arendonk en afsluiten met oproep ‘sportraad daagt je uit om zelf
een promofilmpje te maken’.

3. Concessie cafetaria zwembad
-

-

De concessie van de cafetaria van het zwembad wordt vernieuwd. De huidige
concessie eindigt op 31 mei 2020 en de concessionaris heeft aangegeven te stoppen.
Doel is om de uitbating breder te bekijken en dus niet enkel vanuit het
zwembadgebeuren. Met de speeltuin, de Lam Godsberg, het Vlegelpad en de start
van de wandel- en fietsroutes vormt de cafetaria (en het terras) een interessante
(toeristische) trekpleister.
Nieuwe voorwaarden werden bepaald en de belangrijkste overlopen:
i. Concessievergoeding bedraagt min. 2500 €. Nu is dat een heel stuk hoger.
ii. Offerte in te dienen voor 30/01/20.
iii. Onderhandelingsprocedure met de kandidaten kan dan gevoerd worden in
het voorjaar om op 1/6 te starten met de nieuwe concessie. Looptijd is voor
9 jaar.
iv. Beoordelingscriteria van de offertes: de concessievergoeding, het gamma
aan spijzen en dranken, ervaring en visie (business plan) op de uitbating, …
v. De cafetaria wordt in casco gegeven aan de nieuwe uitbater: De inrichting is
dus voor de uitbater. Inrichting wordt mee besproken tijdens de
onderhandelingsprocedure.

4. Sportpromotie
-

-

Sport in de kijker/maand van de sportclub:
i. Eerst gemeentelijke publieke infrastructuur in de kijker zetten. Start op
laureatenviering. Daarna clubs in de kijker zetten.
ii. Hoe lang moet filmpje duren? Filmclub weet dit wel. Via woordenwolk? Kort
een aantal sporttakken in beeld brengen. Maar welke? Werken met
figuranten? Kan gevoelig liggen welke club in beeld komt. Belangrijk om daar
doorheen te kijken.
iii. Oproep doen naar clubs. Clubs zelf een filmpje maken. Op social media en
website zetten daarna.
✓ Timing: maart? Of toch beter volgend sportseizoen om ook
subsidiereglement nog voor te bereiden en dit daarin mee te
pakken. Lijkt beter om in september te starten.
iv. Volgende stap: Platform maken voor de clubs. Waar clubs zelf op iets kunnen
posten. Bv. verslag veldloop Arac. Vraag is wel hoe dit te beheren.
Gemeentelijk of extern? Binnen gemeentelijke organisatie niet veel ruimte
voor. Via bv. Instagram/FB van de sportdienst? Clubs leveren aan, wij kijken
na en posten … Of toch gezamenlijk via vrije tijd? Als sportliefhebber kijk je
liever apart naar sport. Aparte website maken? Wordt dit wel voldoende
bekeken? Zie kliksport.nl.
Op algemene vergadering volgende week toelichten wat sportboxen hebben
opgeleverd.

5. Sportinfrastructuur
-

Trage wegen:
i. Inventaris + actieplan (adviesnota) gemaakt door regionaal landschap. Na te
kijken, want redelijk wat fouten in en zaken die ontbreken.
ii. Tegen half februari prioriteiten oplijsten: o.a. veilige verbindingen scholen,
sportpark, …

-

-

Kunstgrasveld:
i. Voorlopig opgeleverd.
ii. Paar kleine opmerkingen: klinkers toegangsweg, keuring verlichting, hoeken
balustrade toeschouwers vastzetten, …
Visvijvers:
i. Uitstel gekomen van 3 jaar voor Loze Visser.
ii. Kanaal is geen alternatief: ondiep, weinig vis, openbaar.
iii. Is medegebruik mogelijk? Overleg met ANB volgt.

6. Rondvraag.
-

Leon en Nico steeds mee uitnodigen voor raad van bestuur. Zeer welkom!
RUP Broekkant: Gedoogbeleid … RUP aanpassen zodat ze daar kunnen blijven
voetballen.
Natuurloop Hoge Vijvers (i.s.m. Ravels) realiseren: Ravels heeft al ontwerp van route.
Aansluiting met Ravels in de buurt van Talander. Arac best bij betrekken.
Sportregio Noorderkempen: Algemene vergadering geweest. Meerjarenplan
voorgelegd. Masterplan bovenlokale infrastructuur met regio opmaken: Kostprijs is
12500 €.

