VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
STEDELIJKE SPORTRAAD MECHELEN
VAN 7 MAART 2022
www.mechelen.be/sport
Aanwezig: CLEEMPUT Hanne, DE GRAEF Eric, DOMS Gil, GILLET Marianne, HENS Sasha, LABSIR
Abdrahman, JOOSTEN Tinus, LEPLAE Hans, NAEGELS Ellen, , STEURS Wout, VAN AEKEN Tim,
VANDESSEL Katrien, VAN HOYWEGHEN Kevin, VERHELST Filip
Verontschuldigd: JABALLAH Sahd, SCHELKENS Eddy
Afwezig : WESEMAEL Rik
Welkom op TEAMS, bij start vergadering is Katrien aanwezig voor agendapunt AGB-SAM en schepen
Labsir voor agendapunt Info van de schepen Sport. Zij krijgen als eerste het woord en verlaten daarna
de meeting.
Bespreking en goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen

DEEL I – Informatie en toelichting
1. Financieel Verslag
Zie bijlage uitnodiging. Geen opmerkingen
2. Nieuwe aansluitingen
Geen nieuwe aansluitingen
3. Punten/Info van de Schepen van Sport / corona in Mechelen
Vanaf vandaag versoepelingen in het corona-beleid maar blijf aandacht hebben voor de preventieve
maatregelen. Zo bereiken we eind maart mogelijks nog meer versoepelingen.
In teken van het Jaar van de Jeugd kunnen clubs beroep doen op 2 jongerencoaches, die het
gesprek aangaan met onze jeugd over hun mentaal welzijn.
Er wordt gekeken hoe rond racisme en discriminatie gewerkt kan worden en stappen hier tegen
kunnen gezet worden.
Anke Houben is niet langer de kabinetsmedewerker. Ondertussen werd iemand anders aangesteld
die zeer binnenkort in dienst treedt.
4. Punten van AGB-SAM
Tarieven sporthallen
In ’20 gingen de tarieven opgetrokken worden. Een marktonderzoek gaf aan dat de jeugdtarieven
te laag waren, en dat de clubs zich daar ook van bewust waren. De stijging ging zich op advies van
de sportraad gespreid over 3 jaar doorzetten naar 65% van het volwassenen tarief. Door Corona
werden deze stijgingen opgeschort. Vanaf januari 2022 wordt deze inhaalbeweging/marktcorrectie
ingevoerd, nog steeds over 3 jaar gespreid. Er wordt geadviseerd dit op AV, zoals in verleden, bij
herhaling goed te motiveren.
Plannen / Planning
Uilmolenweg fase 1 met oa ruimte voor rugby, voetbal, beachsporten, een centraal gebouw
(kleedkamers en lockersysteem, cafetaria, ..) hoopt men in ’23-’24 in gebruik te nemen.
Fase 2 is de zone die nog niet in eigendom is. Er komt een parking die ook de nieuwe toegang van
het Vrijbroekpark zal vormen.
SK Heffen Gentsesteenweg : het A-veld wordt een kunstgrasveld.
Leest dorp oude ijsbaan. Er komt een nieuw centraal gebouw en 2 nieuwe velden. De ingang van
de bestaande sporthal verhuist om een eenheid met het nieuwe project te vormen;
Zwembadproject Plopsaqua : plannen zijn openbaar en vrij ter inzage. Er is een bad waar
waterpolo kan plaatsvinden onafhankelijk van de recreatieve baden.

Ragheno-site : op 12.000m2 sportoppervlak (lengte gebouw 180m/werking met flexibele
tribunes) wil men een hal voor topsport en multisport ontwikkelen. Iham verdwijnt. Er komt een
bevraging bij de clubs naar de juiste noden.
Schepen benadrukt dat er duidelijk investering in diverse sporttakken gebeurt.
5. De Nekker
Op De Nekker zijn werken bezig (volledige vernieuwing) aan hoogtouwparcours en buitenvijver
voor kinderen. Het 1ste deel klaar tegen paasvakantie, volledig project tegen juni.
Volgend jaar wordt het nieuwe kunstgrasveld aangelegd. Aannemer nog niet gekend.
6. Belangrijke sportmomenten
Maart :
Zaterdag 26 maart, Gouden Spike
April :
zondag 10 april, 10km van Mechelen door RAM
einde paasvakantie : turngala’s op De Nekker
zondag 24 april, 15de buurlanden toernooi G sport op kleine Malinwa
Mei :
Zaterdag 21 mei, Provinciaal Kampioenschap Atletiek voor Jeugd door PCA en RAM

DEEL II – Bespreking en advisering
1. Verslag vanuit commissies
Commissie statuten en reglementen (Hans-Eddy-Sasha-Kevin)
Organisatie AV werd bekeken. Reglementen kunnen verfijnd worden, wat na de AV en met de
nieuwe bestuursploeg op agenda kan gezet worden.
De RvB wordt gevraagd om de kandidaten voor functie van deskundigen als stemgerechtigd lid
voor de AV te aanvaarden. RvB is akkoord.
Commissie informatie/communicatie (Sasha-Ellen-Tim -Rik-Kevin)
Geen
Commissie Sportclubondersteuning (Gil-Wout-Stijn)
Er werd gewerkt aan de Dag van de Mechelse Sportclub. Er zijn 17 deelnemers, en er werd nog
eens rondgevraagd bij meerdere clubs.
Commissie Sportinfrastructuur (Hans-Gil-Filip-Stijn-Tim-Hanne-Wout-Eric)
Geen
Commissie Financiën(Eddy-Kevin-Sahd-Tinus)
Geen
Commissie G-sport en Diversiteit (Ellen-Tinus-Filip-Kevin)
Geen
2. Sportgala – Kampioenenhulde:
Na AV terug op te starten
3. Algemene Vergadering:
Woensdag 16 maart in Cultuurcentrum om 20u. Uitnodigingen zijn verstuurd, sprekers zijn gekend,
nieuwe kandidaten bestuursleden idem.
De cafetaria mag en zal open zijn. Er wordt een drankje aangeboden aan de aanwezigen, de
uitnodiging blijft echter beperkt tot 1 aanwezige per club.

DEEL III – Varia
1. Vergadering RvB op 5 mei
Eerste vergadering na de AV. Hans bekijkt of er ergens met een etentje gestart kan worden (19u)
en erna (20u-20u30) vergaderd kan worden.
.
2. Varia
Mail Slijkvissers : door te geven aan andere dienst
Bijlage
geen

VOLGENDE VERGADERING: AV op woensdag 16 maart

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

