VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 22 augustus 2019
Aanwezig:
Tom Severijns (sportfunctionaris), Nick Jacobs (BBC Okido), Geert Roeymans (ASV Judo), Ruben
Gooskens (RC Pitbulls), Frank Goris (LRV Kempenzonen), Jules Mertens (Arac)

1. Goedkeuring verslag 8 juli 2019.
-

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.

2. Voorbereiding sportboxen: sportpromotie, sportlaureatenviering, sportinfrastructuur
(sporthal)
-

-

-

-

-

Tom had enkele reacties gekregen op de oproep. Voor de box promotie: Leon Smets, Nico
Engels, Willy Balemans. Herbert Helsen is ook kandidaat. Wout Van Rooij van Arendonk Sport
was kandidaat voor de box infrastructuur maar Patrick Hendrickx zou deze ook willen volgen.
Nog af te stemmen wie wat doet. Voor de box infrastructuur: Iemand van Arac, Marc
Broeckx, Peter de Jager en Patrick Hendrickx. Tom zal iedereen uitnodigen. Nieuwe
kandidaten zijn nog welkom.
Sportbox sportlaureaten integreren bij sportbox sportpromotie. Jeroen daar ook voor
uitnodigen.
Leden raad van bestuur (RVB) verdelen zich over de verschillende sportboxen om mee te
begeleiden
o Sportinfrastructuur: Nick, Tom, Geert/Erik
o Sportpromotie: Frank, Jules, Ruben
Tom zorgt voor extra bagage/info tijdens bijeenkomsten sportboxen.
o Agenda opsturen naar de leden van sportbox zodat ze al wat input hebben om over
na te denken. Input van meerjarenplan kan als leidraad dienen. Tom neemt de eer
op zich om agenda op te stellen.
Vergadering sportbox:
o RVB verzamelt om 19u. De deelnemers van sportbox komen om 19.30u aan.
Sportbox zit samen tot 21u. Na de laatste sportbox brengen we alles samen met RVB.
o Eventueel na 1 jaar opnieuw doen en evaluatie maken.
Documenten sportraad, verslagen, powerpoint meerjarenplan, … Onderbrengen op website
van gemeente.

3. Documenten (statuten, huishoudelijk reglement, organogram, …): nakijken en eventueel
aanpassen.
-

Documenten zijn niet meer verplicht. Tom heeft navraag gedaan bij ISB.
Tom heeft brochure ISB met enkele tips . Deze liggen in de lijn van onze visie. Pluim voor ons.
Tips:
o Maak 1 eenvoudig reglement met een minimum aan afspraken.
o Betrek elke burger
o Ga voor een platform, geen “saaie” algemene vergadering …

-

o Advies en organisatie loskoppelen van mekaar
o Koppel subsidies en advies los. Dus geen aanwezigheid om subsidies te krijgen.
o Connecteer digitaal: social media, …
o Werk met een sterke kerngroep
o Maak tijdelijke werkgroepen
o Werk samen met andere adviesraden.
o Make peace not war met je schepen en voorzitter
We spreken af om één duidelijk reglement te maken met basisregels. Volgende keer op
agenda zetten.
o Organigram van raad van bestuur + visie kort
o Herkenbaarheid vergroten:
▪ Via website duidelijk maken aan de inwoners
▪ Kan dit in 2370, vrijetijdsgids, … ? Voorstellen sportraad in 2370 van
december voor we starten met sportclub van de maand.

4. Running city app
-

App die zowel toeristen als sporters kan aanspreken. Je krijgt een route voorgesteld die je
kan lopen met toeristische info voor onderweg.
Al in 300 steden, 53 landen actief. Wel vooral meer grotere steden die veel toeristen
ontvangen. Kostprijs is 1500 € per route. Routes kan je zelf maken.
Weinig enthousiasme binnen RVB. 1500 € is niet weinig. Eerst even afwachten wat er uit de
sportboxen komt.

5. Rondvraag.
-

Aha-bons sportlaureatenviering: 100 opgehaald van de 139. Na de laatste oproep toch wel
wat reactie op gekomen dus …

