VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
STEDELIJKE SPORTRAAD MECHELEN 27 mei
2021.
Digitale vergadering via teams
1. Toespraak Schepen van sport: Labsir Abdrahman
De schepen van sport geeft een korte samenvatting van de acties en realisaties van het af gelopen
jaar.
Dankwoordje aan clubs, leden sportraad en sportdienst voor hun inzet in deze toch wel moeilijke
periode.
2. Verwelkoming door voorzitter en voorzitters diverse commissies.
De sportraad heeft in deze covid-periode uitsluitend online vergaderd. Clubs werden van alle snel
wijzigende maatregelen via de f acebookpagina op de hoogte gehouden en op advies van de
sportraad werd een tent voorzien om droog in openlucht te kunnen sporten.
Ook het sportgala wordt kort besproken (15/10/2021 in Lamot)
Oproep aan de clubs om mee te werken aan het ‘buitenplan’.
Commissies sportraad:
• Sportinfrastructuur - Hans Leplae
- af toetsen vraag en aanbod van geschikte sportinfrastructuur
- inventarisatie gebruik schoolsportinfrastructuur
- voorstel gebruik van een open tent
• Statuten en reglementen - Hans Leplae
- controle en nazicht statuten en huishoudelijk reglement
- reglement kampioenen en laureaten bij Sportgala
• Informatie communicatie -Sasha Hens
- communiceren naar sportclubs via FB-pagina en sportdienst
- vitaliteitsonderzoek
• Sportclubondersteuning – Wout Steurs
- debatavond “opstart na een Coronajaar”
- Beleid ruimte
• Financiën - Eddy Schelkens / Tinus Joosten
- Opstellen begroting
- f inancieren van evenementen van Sportraad
- organiseren EHBO-cursussen
• Diversiteit en G-sport - Ellen Naegels
- analyse G-sportbevraging
- G-sport in de kijker zetten tijdens Sportdag vd stad Mechelen
- G-sport als thema op het sportgala
3. Toelichting resultaten vitaliteitsonderzoek door Ellen Naegels
Pdf in bijlage
4. Goedkeuring nieuwe leden algemene vergadering
Goedgekeurd zonder opmerkingen
Kandidaturen die worden weerhouden:
• VK Albatros
• Biljartclub Onder Ons Bijeen
• JETI vzw
• Boxing Gym 2800
• Turnclub Moedig & Vrij

5. Werkingsverslag Sportdienst – AGB Sam – Sportraad
Alle aanwezigen hebben jaarverslag/werkingsverslag ontvangen via mail.
Via digitale poll wordt werkingsverslag goedgekeurd
6. Rekening 2020 – begroting 2021
Alle aanwezigen hebben rekening 2020 – begroting 2021 ontvangen via mail.
Via digitale poll wordt rekening 2020 – begroting 2021 goedgekeurd.
7. Toelichting Project ‘Sportwijk De Nekker’ door Shari Meynen
Powerpoint als bijlage
8. Toelichting Play Unified - Special Olympics Belgium door Hendrik Desmet
Powerpoint als bijlage
9. Varia
Er werden geen variapunten ingediend.

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

