VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
STEDELIJKE SPORTRAAD MECHELEN
VAN 08 FEBRUARI 2021
www.mechelen.be/sport
Aanwezig: CLEEMPUT Hanne, CORTEN Stijn, DE GRAEF Eric, DOMS Gil, GILLET Marianne, HENS Sasha,
JOOSTEN Tinus, HOUBEN Anke, LEPLAE Hans, NAEGELS Ellen, SCHELKENS Eddy, STEURS Wout,
STREMERCH Leen, VAN AEKEN Tim, VAN HOYWEGHEN Kevin, VERHELST Filip
Verontschuldigd: LABSIR Abdrahman, JABALLAH Sahd, WESEMAEL Rik
Afwezig :
Welkom op TEAMS
Bespreking en goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen

DEEL I – Informatie en toelichting
1. Financieel Verslag
Geen opmerkingen bij rekening 2020
Begroting 2020: korte toelichting door penningmeester Eddy.
• Voor sportgala wordt €6000 voorzien min €1250 die in 2020 reeds werd uitbetaald aan vzw
LOF als voorschot.
• Voor AV was een spreker aangesproken maar die blijkt te kostelijk en dit geld zal voorzien
worden om een tweede opleiding EHBO te organiseren.
• Voor het geplande evenement van commissie sportclubondersteuning wordt ook €800
voorzien.
• Voor deze laatste twee organisaties zal ook een deelnamegeld gevraagd worden maar die kan
door de club later terug gevraagd worden via opleidingssubsidie.
2. Nieuwe aansluitingen
• Biljartclub Onder Ons: ok
• Jeti vzw: ok
• Salmagundi- ’t Pioentje: niet ok (geen bijlagen)
• Boxing Team Mechelen: ok
• Sirius dogtrekking: niet ok , geen of onvoldoende werking op Mechels grondgebied
• Duikclub Aphrodite: niet ok (blanco bijlage)
• Turnclub Moedig en vrij: ok
3. Punten/Info van de Schepen van Sport / AGB SAM
Geen inf o van schepen.
AGB SAM:
* Uilmolenweg: Men streeft hier naar een multif unctioneel sportcomplex met diverse invulling
(voetbal, rugby, beachterrein, etc). De parking en onthaal zullen samen met provinciaal domein
Vrijbroek gebruikt worden. Kleedkamers zullen op een nieuwe wijze gebruikt worden namelijk louter
als omkleedruimte met lockers om eigendommen in op te bergen. Dit alles zal in een centraal
multif unctioneel gebouw met cafetaria gesitueerd zijn. Tennisterreinen blijven in het park gezien
deze zuiver recreatief gehuurd worden.
Fase 1 staat in de startblokken maar door onteigeningsprocedure kan f ase 2 juridisch nog op zich
laten wachten.
Participatietraject met clubs zal dan ook binnenkort opgestart worden.
* Zandstrand aan Transit M in de zomer: gepland aan Transit M maar alvorens echt met
inschrijvingen te starten wachten we op overlegcomité van maart.
* Plopsaqua: tegen zomer kan een vergunningsaanvraag ingediend worden met mogelijk tegen half
2022 een akkoord. Realisatie in 2024. Zolang zal getracht worden zwembad GV operationeel te
houden.
* Zandterreinen aan Iham (beach): vraag tot inrichten van popup beachterreinen aan sporthal Iham
bovenop de bestaande terreinen is in onderzoek (opvragen offertes). Multif unctioneel gebruik is

moeilijk aangezien volleybalpalen een quasi vaste constructie zijn (voor veiligheid op veld). Moet
gezien de kostprijs daarna nog in aanbesteding.
*Opening sporthallen in juli: voor AGBSAM geldt een collectieve verlofregeling in maand juli.
Zaalwachters kunnen alleen vrijwillig komen werken zodat er slechts een beperkt aantal zalen zou
kunnen open blijven. Dit moet echter nog volledig onderzocht worden en zal bekeken worden maar is
alles behalve zeker.
Vanuit sommige federaties kijkt men intussen of een verlenging van het seizoen een optie kan zijn.
4. Corona in Mechelen
In Bierbeek worden open tenten geplaatst om binnensporten buiten te f aciliteren. Dit kan voor de
Crisiscel. Het wordt van de stad uit niet ingericht. Circolito zal er ééntje plaatsen.
Coronamaatregelen zijn recent aangepast. Voor -13j bubbels tot 10, voor +13j tem+18j bubbels tot
10, beide met meerdere bubbels op een veld, wat nieuw is.
5. Belangrijke sportmomenten
Bekerfinale voor Basketbal Mechelen
Dwars door Mechelen : 2de week van september
Wereldkampioenschap Wielrennen : 3de week van september

DEEL II – Bespreking en advisering
-

1. Verslag van vanuit commissies met voorstelling van agenda/draaiboek en bespreking
vitaliteitsonderzoek
Eric kijkt uit naar een commissie. Wordt vervolgd.
Commissie statuten en reglementen (Hans-Eddy-Sasha-Kevin)
Zie bespreking nieuwe aansluitingen.
Commissie inf ormatie/communicatie (Sasha-Ellen-Tim -Rik-Kevin)
Vitaliteitsonderzoek : wordt zeker gecommuniceerd op AV
Vraag naar andere commissies : hebben zij uit dit Vitaliteitsonderzoek punten die op de AV
moet gecommuniceerd worden.
Hebben de nieuwe leden reeds het onderzoek gehad? Neen, Marianne stuurt dit naar iedereen door.
Planning AV :
27 mei.
Commissie Sportclubondersteuning (Gil-Wout-Stijn)
Verslag van 25/1 is rondgestuurd.
Tip voor extra leven voor sportkledij : Dat kan je ook via Sport Vlaanderen delen.
Corona in Mechelen : per thematafel verschillende bestuursleden samen zetten door een moderator
gestuurd en met verslag nadien.
Communicatie naar clubs over sportsubsidieaanvragen en over Sportwijk De Nekker Mechelen. Sjari
is begonnen met dit project in januari. Er wordt gekeken naar een toelichting hier over (vb. Barbara).
Commissie Sportinfrastructuur (Hans-Gil-Filip-Stijn-Tim-Hanne-Wout)
Voorbije periode niet echt iets gebeurd.
Commissie Financiën(Eddy-Kevin -Sahd-Tinus)
Etentje is niet doorgegaan, maar wordt niet vergeten, ook voor de uitgetreden leden.
‘EHBO’ wordt ingericht tijdens een dag in de week.
‘EHBO bij kinderen’ wordt wel ingericht op een weekenddag.
Optrekken van bedrag voor Sportgala van 4.000€ naar 6.000€, rekening houdende met de 1250
euro die vorig jaar reeds werd gespendeerd.
Verslag van af gelopen jaar en begroting van komend jaar opgesteld.
Commissie G-sport en Diversiteit (Ellen-Tinus-Filip-Kevin)
Laatste vergadering : eind oktober.

Sportdag van de stad Mechelen willen we in teken van G-sport zetten.
Vraag aan Marianne/Anke of er een kapstok is bv. autoloze zondag om dit initiatief te koppelen.
Taak van stagiair Sportdienst : draaiboek uitschrijven voor G-sport event.
Open brief kan als antwoord naar de club de deur uit : Marianne verstuurt dit.
Extra leven voor sportkledij : dit idee is door Mo opgepikt en wordt verder uitgewerkt.
Eén van de zijde zou thema ‘Olympische Maneblusser’ kunnen dragen, maar een lijst met Mechelse
ex-Olympiërs bestaat niet. Ellen bekijkt dit even via haar papa.
Vandergoten, Magda Ilands (atletiek)
2 Algemene Vergadering:
Donderdag 27 mei
AV vitaliteitsonderzoek wordt toegelicht.
Mogelijke spreker : Koen Vermeulen – deze is duur en er wordt naar een vervanger gezocht.
Mogelijke spreker : Davy Callewaert, CEO van Sportwerk over verenigingsmanager die voltijds met
clubs kan bezig zijn.
Mogelijk idee : Sportwijk De Nekker (Barbara-Shari) bespreken.
Mogelijk idee : de nieuwe inf rastructuur toelichten (Katrien).

3 Sportgala – Kampioenenhulde
Datum en locatie : 15 oktober 2021 in Lamot-site.
Er zijn nogal negatieve, cynische reacties op de rondvraag naar kampioenen. Velen hebben geen
competities gekend. Kampioenen zijn er en deze moeten we blijven waarderen.
Het opzet om nog steeds attractiever en interactiever te werk te gaan. Netwerken mogelijk te
maken.
Alles zou in de kolommenzaal doorgaan. Rolstoeltoegankelijker dan het auditorium. Dit is wel
duurder gezien er dan een stelling dient gebouwd te worden.
Mark Herremans komt spreken.
Ellen overloopt voorlopige begroting. Er zal geld nodig zijn, dus er zal een sponsordossier opgesteld
worden. Zo zou het leuk zijn dat iedereen met dit dossier iemand kan aanbrengen.
Er wordt een f otomoment op touw gezet met Piet Den Boer aan Lamot, en een G-sporter (Maarten)
zodat publiciteit kan gemaakt worden.
4. Beleidsplan Ruimte Mechelen
Dienst Ruimtelijke Planning wil alle adviesraden betrekken in een speeddate om mensen hun gedacht
te geven hoe alles ruimtelijk kan in elkaar zitten. Van elke adviesraad zoekt men 2 deelnemers. 1 ste
f ase : 2de helf t april. Marianne denkt aan Sportcommissie Inf rastructuur en zal navragen of er steeds
dezelf de twee personen dienen af gevaardigd te worden.

DEEL III – Varia

-

Bijlage

Financieel verslag

VOLGENDE VERGADERING: 22 maart 2021 om 20u00.

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

