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Agenda:
De raad van bestuur besluit om het vaststellen van de jaarrekening en andere
agendapunten wegens hoogdringendheid via een digitale beslissing te laten verlopen.
De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, die uitgevoerd
worden door de verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden, vallen
onder een hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, zoals beschreven in de
richtlijnen van ABB “ COVID-19: Bestuursorganen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten, publicatiedatum 18 en 25
maart 2020. De leden van de raad van bestuur blijven in de mogelijkheid om hun
stem uit te brengen en hun mening te formuleren. Eventuele opmerkingen van de
leden, worden mee opgenomen in het verslag.
1. Verslag van RvB digitale vergadering 19/2/2021 wordt goedgekeurd.
2. Raad van bestuur neem akte van ontslag uit raad van bestuur van Kevin Van
Linden. Kevin wordt vervangen door Eva Jannes. Welkom Eva.
3. Vaststellen en doorverwijzen jaarrekening 2020:
De raad van bestuur krijgt zowel de wettelijke documenten als de
verschillende toelichtingsdocumenten betreffende de jaarrekening 2020
volgens de BBC wetgeving en de vennootschapswetgeving.
Er zijn twee jaarrekeningen opgemaakt:
- Eén volgens de vennootschapswetgeving, met balanstotaal voor 2020 van
20.344.160 euro en een verlies van het boekjaar van 93.710 euro.
- De rekening volgens BBC sluit op een budgettair resultaat van het boekjaar
van 287.441 euro. Rekening houdend met het gecumuleerd budgettaire
resultaat van het vorig boekjaar is er een resultaat op kasbasis voor het
boekjaar 2020 van 1.938.797 euro. De autofinancieringsmarge komt op
372.336 euro.
De raad van bestuur (1 onthouding) stelt de jaarrekeningen vast zonder
opmerkingen en legt ze voor advies voor aan de gemeenteraad.
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4. Coronanieuws:
a. Het directiecomité van AGB SAM en het CBS hebben goedgekeurd om
de tariefverhoging die normaal voorzien was op 1/8/2020 (uitgesteld
door corona naar 1/8/2021) nog met een half jaar uit te stellen tot
1/1/2022 om de clubs ademruimte te geven om hun heropstart voor
te bereiden. Om dit budgettair op te vangen, wordt hiervoor 50 000
euro vanuit het noodfonds voorzien (middelen vanuit Vlaanderen).
b. Aan sporthal IHAM is een tent geplaatst. Deze kan door alle clubs
afgehuurd worden en wordt door de clubs als positief ervaren. De tent
blijft in eerste instantie staan tem 30/6/2021.
c. AGB SAM heeft de opmerkingen die vorige keer rond zwemlessen zijn
gemaakt ter harte genomen.
i. Er is een initiatief opgestart met buurtsport en de Mechelse
Zwemschool om jongeren te laten deelnemen aan de
vakantiecursussen.
ii. Van hieruit is het de bedoeling dat de drempel om door te
schuiven naar de periodieke zwemlessen kleiner worden.
Kinderen leren een basis aan in de vakantiecursussen waardoor
ze niet in de beginnende groepen moeten starten.
iii. De Mechelse Zwemschool blijft verder werken om alle kinderen
te bereiken. Extra zwemwater is meer dan welkom.
d. De voorzitter doet de suggestie om in een volgende RvB een
toelichting te geven rond de inhoudelijke werking van buurtsport. Op
deze manier kan de raad van bestuur een beter zicht krijgen op de
initiatieven die zij nemen.
e. De vraag wordt gesteld hoe het te kort aan zwemwater, vooral buiten
water deze zomer zal aangepakt worden.
i. Er zijn verregaande gesprekken lopende met hogere instanties
om van Mechelen een pilootproject te maken met betrekking
tot het open water zwemmen. De site die hier op dit moment
voor onderzocht wordt is het Keerdok. Er is heel wat
regelgeving rond open water zwemmen en men wil vanuit de
hogere overheid aan deze regelgeving werken. Mechelen is in
gesprek om als pilootproject, hopelijk al deze zomer, te
fungeren om aantal zaken uit te testen.
ii. Er worden ook gesprekken gevoerd met Sport Vlaanderen
(Hofstade en Willebroek) en De Nekker om te kijken hoe
jongeren tegen betaalbare tarieven ook gebruik kunnen maken
van deze faciliteiten.
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5. Infrastructuur
a. Uilmolenweg:
i. Er werden op 4/5 nieuwe aktes ondertekend die betrekking
hebben tot de aankoop van gronden die nodig zijn voor de
realisatie van het project Uilmolenweg. De aankoop werd reeds
eerder goedgekeurd.
ii. Subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur is ingediend
voor dit project. Normaal moet er tegen de zomervakantie zicht
zijn of deze subsidies al dan niet worden binnen gehaald.
iii. Planning is om tegen einde juni een vergunning in te dienen,
aanbestedingsdossier in augustus te publiceren en in het najaar
aan de werken te kunnen beginnen.
iv. Er wordt op deze site heel hard ingezet op alle mogelijke
doelgroepen: individuele sporter, clubsporter, toeschouwers,
parkbezoeker, jongeren, … . Bij het ontwerp van het gebouw
wordt met al deze doelgroepen rekening gehouden.
b. Onttrekken van stuk grond uit de erfpacht Gymnopolis
i. De raad van bestuur gaat akkoord om een stuk grond te
onttrekken uit de erfpacht die is afgesloten met de stad
Mechelen. Dit stukje grond kan niet zinvol ingevuld worden
door AGB SAM.
ii. Het stukje grond zal door de stad verdeeld worden en verkocht
worden aan aanpalende bewoners om hun tuin te vergroten.
c. Stand van zaken zwembaddossier
i. Plopsa werk hard verder aan plannen, en zit hiervoor samen
met hogere overheden. Het voortraject wordt grondig gevoerd,
zodat het vergunningstraject vlotter kan verlopen.
ii. Streefdatum blijft nog steeds open gaan zomer 2024. 2022
wordt als het vergunningsjaar gezien. Start bouw wordt
voorzien in 2023.
d. Stand van zaken atletiekpiste
i. Atletiekpiste zit in eindfase. Afwerkingsfase is bezig. Eind deze
maand zou de atletiekpiste afgerond moeten zijn.
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