VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
STEDELIJKE SPORTRAAD MECHELEN
VAN 2 SEPTEMBER 2021
Aanwezig: CLEEMPUT Hanne, DOMS Gil, GILLET Marianne, JOOSTEN Tinus, LEPLAE
Hans, STEURS Wout, VAN AEKEN Tim, VAN HOYWEGHEN Kevin,
Verontschuldigd: HENS Sasha, HOUBEN Anke, DE GRAEF Eric, LABSIR Abdrahman,
NAEGELS Ellen, VERHELST Filip, WESEMAEL Rik, SCHELKENS Eddy, JABALLAH Sahd
Afwezig:
Bespreking en goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen
DEEL I: Informatie en toelichting
- Financieel verslag (bijlage)
o Beperkte wijzigingen, reeds enkele inkomsten sponsoring sportgala (zie
aldaar)
-

Punten/Inf o van de schepen van Sport
o Verdaagd, de schepen is verontschuldigd

-

Corona in Mechelen
o Zie mail van AGB SAM
o Stad Mechelen zal geen strengere maatregel uitvaardigen dan de hogere
overheden

-

Punten van AGB SAM (ander punten indienen voor 27 augustus door leden RVB)
o CO2-meters in de sporthallen: er is een verplichting voor uitbaters van
sportinf rastructuur om deze meters te voorzien. Dit is nog niet overal in or de
(en is ook niet overal verplicht op basis van de af metigen van de betr ef fende
ruimte). Deadline is november voor installatie en/of actieplan.
o Stand van zaken project Uilmolenweg – is timing nog van toepassing? Het
project zal in f asen verlopen, dus niet elk onderdeel zal op hetzelf de m om ent
opgeleverd worden. In De Nieuwe Maan staat een uitgebreid artikel.

-

Belangrijke sportevenementen
o WK wielrennen (24, 25 en 26 september)
o G-sport evenement voetbal, de Nekker (4 en 5 september)
o RAM provinciaal kampioenschap speerwerpen & Vlaamse veldloop
o Dwars door Mechelen (1 november)
o Urban walk (24 oktober)
o Urban trail (11 december)
o ERSO Show Contest (ropeskipping), Stadsschouwburg (4 december)
o Gouden spike uitreiking, Technopolis (4 december)

DEEL II: Bespreking en advisering
- Verslag vanuit commissies: de voorzitter roept alle com m iss ies op om de w er king
terug op te starten!
o Statuten en reglementen: geen update
o Sportinf rastructuur: geen update

o
o

o
o

Inf ormatie en communicatie: geen update
Sportclubondersteuning: Clubgrade aanbod, kostprijs is door Sport Vlaanderen
teruggebracht tot 250 euro (“Herlaad jouw sportclub”-). Aanvraag m oet w el
ingediend worden voor 1 december. Introductie op het sportgala, online
toelichting op 18 oktober. Er staat ook nog een mail klaar vanuit de
sportdienst. Wij treden op als katalysator maar spelen hier verder geen rol in.
Begroting: geen update
Diversiteit en G-Sport: komt donderdag 9 september samen. Concrete
af spraken m.b.t. inzameling sportkledij.

-

Stand van zaken Sportgala – kampioenenhulde
o ‘aanmoedigingsprijs G-sportclub’: Hockey, KMTHC, Gymflex
o G-sporter: geen enkele kandidaat ☹
o social-media award: er zal een oproep naar de clubs vertrekken met de
uitdaging om het meest originele f ilmpje te maken en daar zal dan ook een
prijs voor voorzien worden.
o voorstel samenwerking Foundation: vanuit de problematiek dat de organisatie
van een (groot) sportgala niet evident is en we hier hulp bij kunnen gebruiken.
De schepen stelde voor een samenwerking op te starten m et de F oundation
(die dit soort organisatie beter in de vingers hebben, inclusief het f undraising
aspect) en deze piste te verkennen. De aanwezigen werden bevraagd en m en
is akkoord om deze gesprekken op te starten; gezien onze beperkte capac iteit
om dit te organiseren is hulp zoeken aangewezen, m aar w e m oete n er over
waken onze eigenheid te bewaren in dit verhaal.
o We hebben veel minder kampioenen dan oorspronkelijk gedacht (er zijn
kandidaturen ingediend voor deelname in plaats van voor de gouden
medaille). Blijven over: 34 kampioenen en 6 ploegen

-

Overlopen “evenementen” volgend seizoen: Sportgala 2021, Clubgr ade , Algem ene
vergadering 2022 (met herverkiezing van de in 2019 verkozenen), EHBO, Spor tgala
2022 (te bekijken met de Foundation)

DEEL III: Varia
- Financiële tussenkomst bij Clubgrade: in hoeverre kunnen clubs subsidies krijgen
voor dit traject? Aangezien dit geen echte opleiding is (eerder een club
ondersteuning) komt dit niet in aanmerking. Er is bovendien geen (f inanciële) ruim te
binnen onze huidige subsidieregeling.
De volgende vergadering is gepland op 8 november. Marianne voorziet een zaal, voor
zover het dan mogelijk zal zijn gezien de Corona-maatregelen.

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

