VERSLAG ALGEMENE VERGADERING STEDELIJKE
SPORTRAAD MECHELEN 16 maart 2022.

1. Verwelkoming door voorzitter Tinus Joosten en ondervoorzitter Ellen Naegels
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.
Hij benadrukt dat de werking van de sportraad veel dynamischer is geworden door het oprichten van diverse
commissies. De sportraad gaat heel binnenkort ook een bezoek brengen aan deze van Leuven (ook een
centrumstad) om daar hun werking te bekijken en te leren van hun best practices.
Ellen overloopt vervolgens kort de werkingen van de diverse commissies:
▪ Statuten en reglementen: bekijken of er reglementen/statuten dienen aangepast te worden en
herwerken deze indien nodig.
▪ Informatie en communicatie: sportraad kan sinds kort rechtstreeks gecontacteerd worden via eigen
email: sportraad@mechelen.be . Ook is de sportraad meer actief op social media en heeft ze een
eigen facebookpagina.
▪ Sportclubondersteuning: zullen diverse opleidingen plannen (nu moeilijker geweest door corona) en
willen vooral een netwerk vormen voor de Mechelse sportclubs. Heel binnenkort organiseren ze
samen met sportdienst ‘de dag van de sportclub’ op 15 mei. De Mechelaars zullen kunnen
sportshoppen in 22 clubs die in het kader daarvan hun deuren zullen openzetten.
▪ Sportinfrastructuur: hier streeft men om een centraal reservatiesysteem voor sportzalen te kunnen
organiseren maar hier hangt een aanzienlijk prijskaartje aan vast. Dit zal niet voor morgen zijn maar
commissie blijft er aan werken.
▪ Begroting: opvolgen van de financiële toestand.
▪ Diversiteit en g-sport: streven er naar om een soort van verbindingsambassadeurs te worden voor
alle mensen.
▪ Sportgala: nieuwe versie werd gesmaakt maar we streven naar nog leuker, groter en aangenamer.
Voorzitter benadrukt toch nog even dat lid zijn van de raad van bestuur van de sportraad een aanzienlijk
engagement vraagt van de leden. Toch zou het contact met de sportclubs nog beter en intenser
mogen/kunnen. Daarom een warme oproep om via sportraad@mechelen.be eigen organisaties kenbaar te
maken zodat iemand van de sportraad eens een bezoek kan brengen en zo de werking van de club beter kan
leren kennen
2. Toespraak Schepen van sport Labsir Abdrahman
Dankwoordje aan clubs, leden sportraad en sportdienst voor hun grote inzet in deze toch wel moeilijke
periode.
Noodgedwongen was de werking voor velen vooral digitaal, iets wat velen niet gewoon waren en toch enige
aanpassing in de manier van werken vroeg. Meestal verliep dit echter wel succesvol.
Mechelen wil een echte sportstad zijn zowel op gebied van infrastructuur als inhoudelijk.
Gendergelijkheid is belangrijk en daarom zal de stad de damesploeg van de Kangoeroes (winnaar van beker
van België) huldigen op het balkon van het stadhuis op 25/3 om 19u. Allen daarheen!
Verder zullen olympische schaatsers Hanne en Stijn Desmet gehuldigd worden op het stadhuis op 20 april.
Het gala van de gouden spike zal 26 maart doorgaan in Lamot te Mechelen. De dag van de sportclub werd al
genoemd en gaat door op 15 mei in diverse clubs en dan is er uiteraard ook nog het vernieuwde sportgala in
oktober dat representatief moet worden voor Mechelen sportstad.
De doortocht van het WK wielrennen was ook een zeer geslaagd evenement dat door heel veel Mechelaars
werd gesmaakt. Ook een heel belangrijk sportevenement zal in 2023 doorgaan: de special Olympics.
Hiervoor gaan we jullie medewerking als clubs nog heel erg nodig hebben.
Los van de diverse evenementen hechten we ook veel aandacht aan het mentale welzijn van jongeren: hier
is de sportclub de ideale graadmeter en in ‘het jaar van de jeugd’ een heel hot item (kan met overkophuis).
Diversiteit is ook belangrijk voor Mechelen en dit op alle vlakken gender, etnisch, etc.
Momenteel wordt er ook intensief gewerkt aan de opmaak van een antiracismecharter toepasbaar op zowel
de sportwereld als op het jeugdwerk.

3. Goedkeuring nieuwe leden algemene vergadering
Goedgekeurd zonder opmerkingen
Kandidaturen die worden weerhouden:
Biljartclub Onder Ons
Boxing Team Mechelen
De Maneschermer vzw
Jeti vzw
KKTK Moedig en Vrij vzw
TC Key Point vzw
Francis De Cock
Walter Schroons
Katrien Thielemans
Stijn Ureel
4. Voorstelling nieuwe kandidaten raad van bestuur stedelijke sportraad
Korte voorstelling van kandidaten was te raadplegen via website stad Mechelen maar wordt nog kort even
overlopen.
5. Stemmingsprocedure nieuwe leden raad van bestuur
Leden krijgen kans om te stemmen en formulieren worden opgehaald. Uitslag volgt later in vergadering.
6. Toelichting Special Olympics 2023 te Mechelen door Hendrik Desmet
Als bijlage aan dit verslag wordt ppt toegevoegd. Vergeten jullie de toffe filmpjes niet te bekijken?
Samengevat: Mechelen zal in het hemelvaartweekend veel vrijwilligers nodig hebben om van dit event een
succes te maken. Dus een oproep om jullie leden warm te maken om zich dan als vrijwilliger op te geven. Er
zijn tal van taken te doen en hoe je inschrijven als kandidaat vrijwilliger wordt op later moment
gecommuniceerd.
7. Toelichting sport & diversiteit door schepen Gabriella De Francesco
Als bijlage aan dit verslag wordt ppt toegevoegd.
Een warm oproep aan alle clubs om werk te maken van diversiteit in al zijn vormen in de clubwerking. Dit
vraagt inspanningen maar project ‘jeugdwerk voor alleman’ bewijst dat het kan.
8. Werkingsverslag Sportdienst – AGB Sam – Sportraad
Alle aanwezigen hebben jaarverslag/werkingsverslag ontvangen
Werkingsverslag goedgekeurd zonder opmerkingen
9. Rekening 2021 – begroting 2022
Alle aanwezigen hebben rekening 2021 – begroting 2022 ontvangen
Rekening 2021 – begroting 2022 wordt via handopsteking goedgekeurd.
10. Uitslag stemming raad van bestuur
Werden verkozen (namen in vet zijn verkozen).
✓ Competitieve sportvereniging:
Alexander Algoet – KMTHC (21 stemmen)
Martine Beelaerts - SK Rapid Leest (33 stemmen)
Tinus Joosten - Mavoc vzw (45 stemmen)
Hans Leplae - Rom Skippers vzw (27 stemmen)
Ellen Naegels - Kon. Cano Club Mechelen (43 stemmen)
Peter Queeckers - Neo Hockey vzw (11 stemmen)
Filip Verhelst - Regionale Atletiek Mechelen (33 stemmen)
Maxim Verreycken - Vrijbroek Hockey (14 stemmen)
✓ Recreatieve sportvereniging:
Basim Akasha - Nadi Mechelen (49 stemmen)
Sasha Hens - Mechelse Waterski Klub (54 stemmen)
✓ Sportorganisatie/instelling:
PSRC De Nekker - Danny De Wit (45 stemmen)
ROJM - Jaballah Sahd (34 stemmen)
VBS St Jozef Coloma - Tim Van Aeken (55 stemmen)
✓ Deskundigen:
Francis De Cock (15 stemmen)
Walter Schroons (39 stemmen)
Katrien Thielemans (48 stemmen)
Stijn Ureel (25 stemmen)

Welkom nieuwe leden!
11. Varia
Neptunus: In 2020 werd een verhoging van de huurgelden voor de sportaccommodaties aangekondigd.
Binnen het corona-jaar 2020 werd die in augustus 2020 niet doorgevoerd.
In augustus 2021 werd er dan wel een verhoging van de huurgelden doorgevoerd, die kleiner was dan de
oorspronkelijk aangekondigde.
Kunnen we ons nog aan een 2de verhoging van de huurgelden verwachten en wanneer die zou ingaan?
Antwoord:
Historiek tarieven
Tariefverhoging was voorzien op 1/8/2020
Volwassentarief wordt geïndexeerd
Jeugdtarief wordt naar aanleiding marktonderzoek verhoogd naar 65%, afgerond naar werkbare bedragen
Na overleg met verschillende clubs en sportraad wordt besproken het jeugdtarief op te trekken naar 65%
MAAR wel dit te doen op 3 jaar
Op 1/8/2020: verhoging jeugd naar 55%
Op 1/8/2021: verhoging jeugd naar 60%
Op 1/8/2022: verhoging jeugd naar 65%
Door Corona is er beslist tarief verhoging pas in te laten gaan 1 jaar later.
Uiteindelijk zelfs beslist tarief verhoging pas in te laten gaan op 1/1/2022.
Volgende jeugdverhoging 1/8/2022 en dan 1/8/2023

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

