Aanwezig: Frank Goris, Nick Jacobs, Jules Mertens, Tom Severijns, An Hermans
Verontschuldigd: Erik Petroons
Datum: 8 juli 2019
Onderwerp: raad van bestuur gemeentelijke sportraad

Agenda:
1. Goedkeuring verslag 5 juni 2019: goedgekeurd.
2. Werkgroepen: sportpromotie, sportlaureatenviering, sportinfrastructuur (sporthal)
a. Inhoud bepalen van elke werkgroep om mensen warm te maken.
° Per werkgroep 3 maal samen komen om daarna half oktober (begroting) het
financiële luik er aan te koppelen.
° Naast de vraag naar medewerking in de sportraad ook mensen betrekken die in het
onderdeel wijs zijn. Gericht mensen vragen om mee te denken.
° Kandidaatstelling: Half augustus binnen.
Sportpromotie:
° Sporten in Arendonk: Hoe mensen aantrekken tot sport en bewegen over alle
leeftijden heen? Denk jij mee na over hoe we onze sportclubs, individuele sporters
en infrastructuur in de kijker zetten? Inspiratiebox/denktank: goede naam bedenken.
 FB gemeente oproep + mail naar verenigingen.
Bedoeling:
- Sportend Arendonk (filmpje): Flitsende beelden van alle
sportverenigingen + gemeentelijke sportinfrastructuur.
 Kapstok maken om in een latere fase sportvereniging in de kijker te
promoten: algemeen filmpje over sporten in Arendonk. Filmclub
betrekken.
- Vereniging in de kijker: Vaste lijn leggen van hun promotionele luik, wat
maakt de club zo speciaal? Afbakenen van kader. Planning van promotie
wordt aangegeven door de sportvereniging zelf.
- Wie in werkgroep? Iemand van de filmclub, Nico Engels, Okra, Jonathan
Verwaest, geïnteresseerde sportclubleden/bestuursleden, Leon Smets
- Hoe werken met sociale media?
Opmerking naar toekomst? Medewerking in werkgroepen mee belonen in
subsidiebeleid?
Sportlaureatenviering: werkgroep Jeroen Van der Loop, Patrick Hendrickx, (filmclub
afhankelijk van het concept), sportverenigingen/individuele sporter
Welke formule willen we? Welke dingen gaan we wijzigen waardoor het
interactiever wordt?

Sportinfrastructuur (algemeen):
° Vastleggen huidige infrastructuur en wat er in de steigers staat. Welke zaken zien
wij als sportraad (boven)lokaal ( + zie masterplan sportregio)? Wie in werkgroep?
Geïnteresseerden met ideeën/visie op het totaalplaatje.
Wil je meewerken aan de algemene visie van sportinfrastructuur Arendonk, zonder
dat je je eigen vereniging voorop zet. (6 personen)
b. Timing opstellen.
° Begin/half oktober werkgroepen klaar.
Data: 2-16-30 september, alle groepen op dezelfde moment met telkens iemand van
raad van bestuur die mee opvolgt.
c. Documenten (statuten, huishoudelijk reglement, organogram, …): nakijken en
eventueel aanpassen.
In hoeverre moet dit nog om volledig in orde te blijven. Tom vraagt na.
Volgend overleg alles grondig bekijken. Graag doornemen tegen volgend overleg.
3. Sportpromotie: sportclub in de kijker.
Zie werkgroep sportpromotie.
4. Sportinfrastructuur:
° Stand van zaken visclubs: Verschillende opties zijn doorgegeven aan ANB die bekijken
wat al dan niet mogelijk is/te regulariseren is. Wachtende op antwoord. Al meermaals
nagevraagd.
° Kunstgrasveld: Werken gestart, normaal begin september klaar.
° Beheer danszaal Dona: Op te nemen in de beheersovereenkomst tussen AGB en
gemeente. Moet nog op gemeenteraad van september.
° Atletiekpiste: Werkgroep is terug gestart. Katrien Bruyninckx wordt door Arac aangesteld
als coördinator van het project.
° Masterplan sportregio: Oktober opstartvergadering om het kader vast te leggen wat de
bedoeling is van het bovenlokale sportinfrastructurenplan. In hoeverre moet het lokale in
beeld gebracht worden? Zie werkgroep sportinfrastructuur.
5. Meerjarenplan: feedback cluster vrije tijd.
Goedgekeurd, geen bemerkingen.
6. Rondvraag.
Ambitienota ISB: graag eens doornemen. Staan leuke ideeën in.
Volgend overleg donderdag 22/08, 19u zaal Heikant, gemeentehuis.

