VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
STEDELIJKE SPORTRAAD MECHELEN
VAN 22 MAART 2021
www.mechelen.be/sport
Aanwezig: CLEEMPUT Hanne, CORTEN Stijn, DE GRAEF Eric, DOMS Gil, GILLET Marianne, HENS
Sasha, JOOSTEN Tinus, HOUBEN Anke, LABSIR Abdrahman, LEPLAE Hans, MEYNEN Shari, NAEGELS
Ellen, STEURS Wout, STREMERCH Leen, VAN HOYWEGHEN Kevin, VERHELST Filip, WESEMAEL Rik
Verontschuldigd:, SCHELKENS Eddy, JABALLAH Sahd
Afwezig :VAN AEKEN Tim
Welkom op TEAMS, bij start vergadering is schepen Labsir en Shari Meynen aanwezig. 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
Geen opmerkingen
2. Nieuwe aansluitingen
Geen nieuwe aansluitingen
3. Punten/Info van de Schepen van Sport / AGB SAM
De evolutie van corona wordt zeer kort opgevolgd. Er verloopt steeds wat tijd tussen af kondigingen
en f eitelijk protocol. De stad/crisiscel hebben wel de mogelijkheid te verstrengen, maar niet/nooit
om te versoepelen. Er zijn in onze stad ook stijgingen, zonder direct problematisch te zijn.
Na vraag van Hans op vorige RvB, staat er aan IHAM vandaag een open tent en deze is voorzien
tot eind juni. Zij zal in paasvakantie ook voor sportkampen ingezet worden. De puzzel van
reservaties wordt momenteel volop gelegd.
Dergelijke suggesties vanuit Sportraad zijn steeds welkom. Gemeente X of Y doet dit, deel dit
zeker.
De schepen had een zeer constructief gesprek met Hans ivm commissie sportinfrastructuur (zie
later).
4. Corona in Mechelen
Zie hierboven. Waar hoop was op versoepelingen, zitten we nu volop bij verstrengingen.
5. Belangrijke sportmomenten
Vorig verslag :
September : Dwars door Mechelen : 2de week; Wereldkampioenschap Wielrennen : 3de week

DEEL II – Bespreking en advisering
1. Verslag van vanuit commissies met voorstelling van agenda/draaiboek en bespreking
vitaliteitsonderzoek
Commissie statuten en reglementen (Hans-Eddy-Sasha-Kevin)
Er bestaat sinds 2013 een af sprakennota. We willen er geen nieuwe opstellen, hoogstens één met
meer aansprekende tekst.
Beperking opvolgende mandaten : wordt bekeken. Enerzijds zorgt verandering voor
vernieuwing/verse ideeën en invalshoeken; anderzijds verlies je ervaring.

Diversiteit samenstelling RvB : is opgenomen, maar wordt niet gerealiseerd. Hoe kunnen we
diversiteit realiseren. Vraag aan betrokken Commissie om dit op te nemen.
Commissie inf ormatie/communicatie (Sasha-Ellen-Tim -Rik-Kevin)
Zie Sportgala
Commissie Sportclubondersteuning (Gil-Wout-Stijn)
Geen
Commissie Sportinfrastructuur (Hans-Gil-Filip-Stijn-Tim-Hanne-Wout-Eric)
Eric De Graef sluit zich aan.
Maximaal beschikbaar maken sportinfrastructuur :
Voor schoolsportinfrastructuur wordt hier gekeken naar Leuven als stichtend voorbeeld. De scholen
nemen daar spontaan met stad contact op voor hun sportprojecten, is bij ons niet. Een bezoek aan
Leuven staat op het verlanglijstje.
Schepen heeft geadviseerd contact op te nemen met het Onderwijs Overleg Mechelen (OOM) en
Herbert Crol. Onder andere te bespreken hoe we het vlotste hun inventaris van sportinfrastructuur
kunnen opstellen.
Er loopt een nieuwe subsidieronde voor schoolsportinfrastructuur. Marianne geeft mee dat, indien
gewenst, het opmaken van een dossier opnieuw ondersteund wordt door de dienst sport. Inf o werd
rondgestuurd door OOM.
Commissie Financiën(Eddy-Kevin -Sahd-Tinus)
Geen
Commissie G-sport en Diversiteit (Ellen-Tinus-Filip-Kevin)
Lijst met ‘Olympische Maneblussers’ werd opgesteld en wordt ingezet bij Sportgala.
Marianne geeft mee dat Special Olympics een charter voorlegden aan de stad. Er wordt vraag
gesteld of in de commissie een expert/G-sporter kan opgenomen worden, zoals in RvB ook een
expert betrokken wordt? De commissie staat hier voor open, en bekijkt dit verder.
Vraag van Statuten en Reglementen : kan bekeken worden hoe de RvB in toekomst kan slagen in
een meer diverse samenstelling.
2. Algemene Vergadering:
Donderdag 27 mei
Corona-maatregelen gaan AV wellicht onmogelijk maken.
Kan ICT ondersteuning bieden voor een online AV?
Wat doen andere f ederaties? Voorbeeld Hockey werd doorgestuurd.
Sportraadonderwerp : het toelichten van het vitaliteitsonderzoek. Ellen neemt actie.
Spreker 1 : Shari Meynen over Sportwijk De Nekker.
Spreker 2 : Katrien over de nieuwe sportinfrastructuurprojecten in de stad.
3. Sportgala – Kampioenenhulde
Datum en locatie : 15 oktober 2021 in Lamot-site.
Sasha onderzocht communicatie via FB. We hebben 168 volgers. Speciale reclamepagina zijn
mogelijk. Dit werkt als volgt : vb. 50€ : 4 à 5000 personen ontvangen van 5 dagen voor het event
gestuurde inf o.
Sponsordossiers : voorstel overgemaakt met 3 pakketten (brons-zilver-goud) en diamant.
De kampioenen zijn bevraagd, en de Olympiërs worden gecontacteerd.

DEEL III – Varia

1. Sportwijk X
Shari Meynen, procesmanager van Sportwijk De Nekker Mechelen licht het project toe waarin Neo
Hockey, KV Mechelen jeugd, Sp&O Triatlon en RAM atletiek betrokken zijn.
Doelen : een ef ficiënte en meer professionele organisatie en samenwerking tussen clubs; een beter
en uitgebreider sportaanbod opstellen, de sociaal maatschappelijke waarden van de clubs
verhogen.
Rol voor de clubs : samenwerkingsverband aangaan, innovatie zoeken, ontwikkelen van de sociale
component, f inanciële inbreng en zelf standigheid bekomen, uitbreiden met andere sportclubs.
Ondersteunende partners : Stad Mechelen als trekker, PSRC De Nekker als host van de clubs,
Provincie Antwerpen in kader van de sociale projecten.
Stavaza : momenteel intensieve begeleiding door ISB, er is 2wekelijks overleg, er werd een
opleiding gestart olv Baristaz, een eerste aanzet ‘Kritische Prestatie Indicatoren’ document werd
opgesteld, schouders worden gezet onder projecten Generatie Rookvrij en tweedehands sportkledij.
Er wordt gezocht om een officieel startmoment te organiseren en vandaaruit het draagvlak binnen
de clubs uit te breiden.
Vragen van RvB :
Hoe is de structuur : elke club houdt zijn eigenheid/bestuursstructuur, maar erboven komt een
overkoepelende vzw/sportclub.
Ook sportieve samenwerking ? : dat is idd de bedoeling
Wat als SP&O naar Plopsaqua project trekt want nood aan zwemwater? : Op zich geen gevaar voor
project. Ze zouden een engagement kunnen nemen in een nieuwe, extra sportwijk.
Wat met Kangoeroes basket en KVM ? : staat hier volledig los van. De Sportwijk heeft KVM jeugd
als clubpartner.
Centraal mailadres voor verdere vragen : sportwijk@mechelen.be
2. Beleid Ruimte Mechelen
Filip en Wout gaan dit volgen. We ontvingen nog geen uitnodiging.
3. Varia
Tinus stelt voor het verslag van de RvB te delen met bv. de sportclubs. Lijkt moeilijk realiseerbaar.
Play f or one team : initiatief van 4 studenten VUB. Tinus stelt voor dat aan hen gevraagd wordt dit
een volgende vergadering toe te lichten aan de RvB.
Bijlage
geen

VOLGENDE VERGADERING: maandag 10 mei, 20u00.

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

