VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 5 juni 2019
Aanwezig:
Tom Severijns (sportfunctionaris), Nick Jacobs (BBC Okido), Geert Roeymans (Judoclub), Frank
Goris (LRV Kempenzonen), Jules Mertens (Arac), An Hermans (schepen van sport), Ruben
Gooskens (RC Pitbulls)
Verontschuldigd: Erik Petroons (Judoclub)

1. Goedkeuring verslag 17 december 2018 + 6 mei 2019.
-

Beide verslagen worden goedgekeurd.

2. Verkiezing voorzitter sportraad.
-

-

-

Frank heeft zich een tijdje terug kandidaat gesteld als er niemand anders kandidaat zou zijn.
De oproep naar de clubs via de gemeentelijke berichtgeving heeft geen andere kandidaten
opgeleverd.
Frank wordt dus verkozen als nieuwe voorzitter van de sportraad.
Tom heeft de statuten, huishoudelijke reglement, afsprakennota met gemeente en het
organogram terug opgezocht. Dit dateert reeds van april 2009 en dient met de
veranderingen en nieuwe werkwijze nog eens bekeken te worden. Huiswerk voor iedereen:
documenten al eens bekijken en opmerkingen doormailen voor de volgende vergadering.
Als we met werkgroepen willen starten, dienen we best mensen aan te spreken om ze
gemotiveerd te krijgen. Mogelijk kan clubs belonen ook helpen om engagement los te
weken.
Werkgroep sportlaureatenviering kan best al spoedig opgestart worden. Kandidaten? Jeroen,
Patrick, … Eventueel Kris Dillen vragen? Iedereen denkt eens na over mogelijke kandidaten.
Wie wil er vanuit raad van bestuur aan meewerken?
o Datum viering: Tom vraagt na of 14/02/20 vrij is.

3. Sportpromotie: meimaand sportmaand, sportkampen, schoolsportdag.
-

-

-

Meimaand sportmaand: Kaarten met stempels komen nu binnen. Nog geen zicht op aantal.
Ruben geeft aan dat het bij hen een succes was. Sportclub van de maand: starten vanaf 1
januari 2020. Najaar voorbereiden.
Sportkampen:
o 1-5 juli: Omnisportkamp, nu ook i.s.m. Sporta en niet met Arendonkse clubs. Werd
elk jaar moeilijker om invulling te geven en vaak met dezelfde clubs. Voor- en
naopvang voortaan mogelijk (8u-9u en 16u-17u).
o 26-30 augustus: Sportkamp voor zowel kleuters als lagere school i.s.m. Sporta.
Uitbreiding dus voor kinderen van de lagere school omdat opvang via Grabbelpas
vorig jaar voor hen geen succes was.
Schoolsportdag is gepland op vrijdag 21 juni met alle scholen samen. Mail naar clubs werd nu
wel verstuurd om er aan mee te werken.

4. Sportinfrastructuur: stand van zaken.
-

-

-

-

-

Arac subsidie toegewezen van 200 000 € en Glosso 234 000 €. Mooi resultaat voor de twee
dossiers. Arac zal weldra hun werkgroep terug opstarten en zullen zelf de aanbesteding
doen.
Kunstgrasveld is toegewezen aan Sportinfrabouw (kurk). In overleg met studiebureau zal
opstart gepland worden van de aanleg.
Beregening velden wordt uitgevoerd door Spranco-matic. Ze zouden begin juli kunnen
starten met de aanleg. Het grote jaarlijkse onderhoud van de velden in het Sportpark en op
Meulegoor wordt nu uitgevoerd door BTL.
Turnzaal Kerkstraat: Douches zouden zijn aangepast naar groepsdouches. Timing bouw:
ergens in 2020. Tom vraagt meer info op.
Sporthal: Vragenlijst werd door 9 clubs ingediend. Individueel overleg met clubs wordt
gepland. Navraag bij clubs die niet reageerden: Turnkring, Diplomats (+ andere
zaalvoetbalclubs). Opstarten werkgroep lijkt zinvol en telkens op agenda raad van bestuur
zetten. Overleg met Bemdhal eveneens zinvol om te kijken of daar nog mogelijkheden zijn
i.f.v. sportvloer. Hoe aanpakken naar bouw, steun, traject langere termijn, … ? Te volgen
stappen: overleg clubs – alles samen brengen – bezoeken voorbeelden hallen - … Tom vraagt
na bij Oud-Turnhout die nu hal aan het zetten zijn.
Beheer danszaal Dona: Danszaal Dona wordt nu voornamelijk gebruikt door de stedelijke
academie van Turnhout voor dans. Vraag van zowel Turnkring als Dansstudio Focus is
gekomen om er naschools te dansen. Ok voor college alhoewel academie daar niet zo’n
voorstander van is (concurrentie?). Voor het beheer lijkt het logisch dat het AGB dit opneemt
zodat alle sportinfrastructuur op dezelfde manier beheerd wordt.
Vraag Rugby bij mogelijke verhuis naar Heikant: Hoe kunnen de spelers die met de bus
komen vanuit Turnhout op training komen? Deelfietsen?

5. Rondvraag.
-

-

Bons sportlaureaten: Werkt niet goed. Worden niet opgehaald en niet praktisch voor dienst
vrije tijd. Best ander systeem bedenken. Einddatum ophalen 1/7. Tom laat weten aan clubs.
Meerjarenplan: De omgevingsanalyse werd opgemaakt door de administratie en de
beleidsnota is ingediend door de politieke meerderheid. Het is de bedoeling om vanuit deze
twee uiteindelijk een meerjarenplan met doelstellingen en acties te formuleren. Voorstel van
acties en doelstellingen moet opgemaakt worden tegen 24/6 per cluster (vrije tijd).
Infoavond (gratis) nieuwe vzw-wetgeving: 25/6 om 20u in de Djoelen ism Ravels en OudTurnhout. In Mol is er ook eentje, maar wel betalend.
Visclubs : Mogelijke oplossingen zijn in onderzoek zowel naar regularisatie als zoektocht naar
nieuwe vijvers. Moeten we trachten alle visclubs samen te brengen voor een overleg?
Sportregio dient ook een nieuw meerjarenplan op te maken. We doorlopen een traject met
ISB waarbij nu twee pijlers zijn geformuleerd: bovenlokale sportinfrastructuur en
sportclubondersteuning. Wat infrastructuur betreft is het doel om een bovenlokaal
masterplan op te maken. Bv. wielerpiste, ijspiste, …

Volgende raad van bestuur op 8 juli om 19u.

