VERSLAG VERGADERING GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
maandag 6 mei 2019
Aanwezig:
Afgevaardigde seniorenraad
Arac
Arvoc
AZV
BBC Okdio
Dansclub Baila
Dansstudio Focus
De Baars
De Baars
Deltabikers
Engels Nico
HSV De Loze Visser
Judo Arendonk
Judo Arendonk
Karate
KAWS
KAWS
KFC Arendonk Sport
KSV Sport en Steun
LRV Kempenzonen
RT Glosso
Schepen van sport
Snookerclub Valkenhof
Sportfunctionaris
T Dobberke
ZVC Arendonk

Van Deuren Julien
Mertens Jules
de Jager Peter
Bogaars Jurgen
Jacobs Nick
Broeckx Charel
Vervecken Agnes
Geerts René
Van Cantfort Jean
Van Deuren Luc
Claes Eddy
Petroons Erik
Roeymans Geert
Van Steenbergen Luc
Balemans Willy
Delombaerde Marc
Van Cantfort Swa
Van de Wiel Marius
Goris Frank
Cuypers Leo
Hermans An
De Vocht Johan
Severijns Tom
Segers Jan
Berkvens Werner

Verontschuldigd:
Kools Jeannette (Okra Sport), Beyens Herwig (St-Sebastiaansgilde), De Pauw Ben (Koerskamelen),
Gevers Emmely (KTK Verbroedering)
Omdat er nog geen voorzitter is, wordt de vergadering in goede banen geleid door Nick Jacobs.
1. Goedkeuring verslag 17 december 2018


Het verslag is nog niet klaar.

2. Gezocht: nieuwe voorzitter sportraad



De sportraad is na het ontslag van Remi Van Hees op zoek naar een nieuwe voorzitter. Er
wordt nog een oproep verspreid naar kandidaten. De voorzitter wordt gekozen door de
raad van bestuur. Kandidaten dienen zich te melden voor einde mei.
De volgende raad van bestuur is gepland op maandag 3 juni en daar zal de voorzitter
verkozen worden uit de kandidaten.

3. Sport in het gemeentelijk meerjarenplan













Tom heeft op basis van het gelopen traject (vergaderingen raad van bestuur en
algemene vergaderingen (o.a. sportcafé), vragenlijst burgers, …) een presentatie
gemaakt van de belangrijkste zaken i.f.v. het nieuwe meerjarenplan. Zie bijlage.
Frank en Nick brengen de presentatie om duidelijk te maken dat dit het resultaat is van
werk van de sportraad en niet van het gemeentebestuur. Dat maakt het advies naar het
gemeentebestuur krachtiger. Zie ook thema werking sportraad.
Inhoud is de volgende: Traject dat doorlopen werd en de thema’s die besproken werden:
o Sportinfrastructuur
o Sportclubondersteuning
o Sportpromotie
o Burgerparticipatie en werking sportraad
Sportinfrastructuur: In eerste instantie had raad van bestuur een volgorde van
belangrijkheid bepaald. Volgorde is er uit gehaald om aan te geven dat alles belangrijk is.
o Visclubs: Er is recent een overleg geweest met ANB. Visclubs staan met de rug
tegen de muur. ANB heeft aangegeven mee te zoeken naar een alternatief. Voor
de Loze Visser zou dit het laatste seizoen zijn (project roerdomp). Is verlenging
mogelijk? Bouwvergunning zou nog niet in orde zijn. Waar moet de 1,5 ton vis
naar toe? Windmolens staan er wel! Is de Duitse basis een mogelijkheid op
termijn? Lijkt moeilijk om daar in de zomer water te houden. Vormen vijvers aan
de Watering (Vercaigne) een optie?
o Sporthal: Dient ruim bekeken te worden om alle noden in kaart te brengen.
Mogelijk kan er gesproken worden met Bemdhal i.f.v. bv. zaalvoetbal.
Sportclubondersteuning: Wat materiële ondersteuning betreft is het duidelijk dat de
huidige ondersteuning behouden dient te blijven. Daar zijn de clubs tevreden over.
Sportpromotie: We willen sportief Arendonk meer in de kijker zetten en meer visibiliteit
geven (o.a. via sociale media).
o Meimaand sportmaand wordt geschrapt omdat we maandelijks een bepaalde
sport in de kijker willen zetten.
Burgerparticipatie en werking sportraad: Eén van de belangrijke zaken is dat we meer
advies en betrokkenheid willen richting het gemeentebestuur. Voor bepaalde projecten
willen we dan ook meer met werkgroepen werken. Iedereen is dus welkom om in een
werkgroep te zetelen omtrent een bepaald thema. Bv. om een nieuw concept voor de
sportlaureatenviering uit te werken of om mensen effectief meer aan het bewegen te
krijgen. Zo kan je meewerken aan een project dat jij interessant vindt.
o Voor de raad van bestuur zijn we nog op zoek naar versterking: Kandidaten
mogen zich ten allen tijde melden!
o De algemene vergadering zal minder samenkomen maar de verslagen van de
raad van bestuur (+ werkgroepen) zullen we voortaan aan alle leden bezorgen
zodat iedereen op de hoogte blijft van actuele zaken.
Opmerkingen/suggesties over sport in het meerjarenplan vernemen we nog graag. Het
meerjarenplan dient tegen het einde van het jaar afgerond te worden.

4. Sportinfrastructuur: stand van zaken.







Kunstgrasveld: Drie offertes werden ingediend, nl. van Lesuco, Scheerlinck en
Sportinfrabouw. Toewijzing is voor binnen enkele weken.
Beregeningsinstallatie sportpark: Voor de voetbalvelden zal een automatische
beregeningsinstallatie geplaatst worden. Drie offertes werden ontvangen.
Atletiekpiste: Arac heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Sport Vlaanderen voor de
bouw van een volwaardige tartanpiste. Vermoedelijk wordt voor de zomer het resultaat
bekend gemaakt. Arac heeft vanuit het AGB Arendonk een recht van opstal gekregen om
dit mogelijk te maken. Via een driepartijenovereenkomst (cfr. scouts) zal de gemeente
borg staan voor de piste.
Glosso-circuit: Niet alleen Arac maar ook RT Glosso heeft een dossier ingediend voor
bovenlokale subsidies. Naast de subsidie is de omgevingsvergunning voor hen van groot
belang. En dit loopt jammer genoeg niet van een leien dakje.
Sporthal: Om een goed beeld te krijgen wat de juiste noden zijn voor binnensport, werd
er een vragenlijst opgemaakt en verstuurd. Tot nog toe vulden 7 clubs deze in. In te
vullen tot 13 mei. Daarna is het de bedoeling om in gesprek te gaan met de betrokken
clubs.
o Wat de Okidohal betreft is het de bedoeling dat deze behouden blijft.

5. Rondvraag



De vzw-wetgeving is recent gewijzigd. Komt er een infoavond? Mogelijk wordt er in
samenwerking met Ravels en Oud-Turnhout iets georganiseerd.
Is er interesse in een bepaald thema als vorming voor dit najaar? Suggestie wordt gedaan
om EHBO in te plannen. Dit kan in samenwerking met Rode Kruis en kunnen we mogelijk
openstellen voor alle Arendonkse verenigingen.

