VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
STEDELIJKE SPORTRAAD MECHELEN
VAN 10 MEI 2021
www.mechelen.be/sport
Aanwezig: CLEEMPUT Hanne, DE GRAEF Eric, DOMS Gil, GILLET Marianne, LABSIR Abdrahman,
JOOSTEN Tinus, LEPLAE Hans, NAEGELS Ellen, SCHELKENS Eddy, STEURS Wout, STREMERCH Leen,
VAN AEKEN Tim, VAN HOYWEGHEN Kevin, VERHELST Filip, WESEMAEL Rik
Verontschuldigd: JABALLAH Sahd, CORTEN Stijn, HENS Sasha, HOUBEN Anke
Afwezig :
Welkom op TEAMS, bij start vergadering is schepen Labsir aanwezig. Hij krijgt als eerste het woord en
verlaat daarna de meeting.
Bespreking en goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen

DEEL I – Informatie en toelichting
1. Financieel Verslag
Geen wijzigingen
2. Nieuwe aansluitingen
Geen nieuwe aansluitingen
3. Punten/Info van de Schepen van Sport / AGB SAM
De evolutie van corona wordt zeer kort opgevolgd. Sinds 8 mei zijn er versoepelingen. Deze week
werd bericht verzonden over kantines en toepassing van het horecaprotocol. Zeker de
indoorsporten zitten in een moeilijke situatie, ook richting nieuw sportjaar.
Vandaag werd het Solidariteitscharter tussen Stad Mechelen en Special Olympics België
ondertekend. We wensen de bestaande sportorganisaties inclusiever te maken.
Volgende week volgt een f inale keuze over de organisatie van de Special Olympics 2023 in
Mechelen.
Voor sportkampen gaat men bij toegestane inschrijvingen uit van de momenteel geldende
maatregelen/aantallen. De situatie van vorig jaar met teveel inschrijvingen voor wat uiteindelijk
kon, wil men niet herhalen.
Geen nieuws vanuit AGB SAM
4. 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)
Zie bijlage uitnodiging.
Voor G-sporttrofee : er heef t zich een G-sportwerking kandidaat gesteld, de kandidaat strookt niet
met de reglementering van de trof ee. De commissie stelt voor om een aanmoedigingsprijs/trofee
uit te reiken in dit bijzonder jaar. De clubs met G-sportwerkingen zullen hier nog allen voor

aangeschreven worden, waarbij ook de oproep voor een G-sporter/team wordt herhaald. Iedereen
stemt hier mee in.
Vorig verslag : Vraag van Statuten en Reglementen : kan bekeken worden hoe de RvB in toekomst
kan slagen in een diversere samenstelling.
Commissie inf ormatie/communicatie (Sasha-Ellen-Tim -Rik-Kevin)
Geen
Commissie Sportclubondersteuning (Gil-Wout-Stijn)
Geen
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. Algemene Vergadering:
Donderdag 27 mei online. Hetzelf de f ormat als deze vergadering wordt gebruikt, evenals de
stemmingen via f ormulier/poll in de chat.
Oproep aan sportclubs om G-sportwerkingen en G-atleet nog in te sturen.
Onderwerpen
Sportraadonderwerp : het toelichten van het vitaliteitsonderzoek. Ellen neemt actie.
Spreker 1 : Shari Meynen over Sportwijk De Nekker. Momenteel ziek. Afwachten of ze erbij kan
zijn.
Spreker 2 : Hendrik Desmedt , Special Olympics Belgium, Unif ied sporten
Ellen stuurt een doodle uit aan de sprekers (Tinus, Marianne, Labsir, …) om eea op elkaar af te
stemmen.
3. Sportgala – Kampioenenhulde
Datum en locatie : 15 oktober 2021 in Lamot-site.
Zaal : we verkiezen de optie incl. aula als de keuze eerstdaags gevraagd wordt door de
zaaleigenaar.
Olympiërs : onze lijst is gebaseerd op het BOIC, dus enkel Belgische atleten. Buitenlandse atleten
die in Mechelen wonen zijn ook meer dan welkom. Kijk aub in je eigen sport of je zo iemand kent.
Presentatie : Christophe en Niels / Marc Herremans blijft komen.
LOF : er volgt een meeting om correcte afspraken te maken.
Sponsordossiers : zijn opgesteld. Vraag aan alle leden om minsten 1 sponsor aan te
brengen. Marianne meldt dat Foundation en Cargill al wensen te sponsoren.
Selectie laureaten en stemming kampioenen (kampioen=vette tekst):
Sportverdienste : Stef Maes, Sara Terryn en Basim Akasha
Sporter : Balte Thijs
Sportbelofte : Anke Steeno, Sem Genbrugge, Frederic Van den Bosch

DEEL III – Varia
1. Beleid Ruimte Mechelen
Kort verslag van eerste meeting :
Aanleiding : de bevolking groeit, er komen meer woningen, er is minder ruimte voor bedrijvigheid
en cultuurgronden. Hoe zien we de stad van 2040?
Een beleidsplan vormt een strategisch plan met de Ruimte als uitgangspunt. Er zijn reeds een 3-tal
beleidskaders omschreven : de Groeiende Stad, de Groenblauwe Stad, de Werkende Stad. Er
kunnen er nog bij komen.
Naast de sportraad werden alle andere adviesraden uitgenodigd. We waren met een 16-tal
personen in de meeting (oa. jeugdraad, milieuraad, cultuurraad, …) Dit is een initiatief van de Stad,
het geldt niet als een verplichting om ons erbij te betrekken.
Timing en verdere toelichting : zie powerpoint mail Wout.
2. Varia
Agenda voor het volgend jaar :
Donderdag 2 september / Maandag 8 november / Donderdag 6 januari 2022 / Maandag 7 maart /
Donderdag 5 mei
Bijlage
geen

VOLGENDE VERGADERING: AV op donderdag 27 mei

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

