Mechelen, 8 november 2021.
VERSLAG

STEDELIJKE SPORTRAAD
P/a “Huis van de Mechelaar”
Reuzenstraat 1 - 2800 Mechelen
Tel. 015/29 25 97 - 95
www.mechelen.be/sport
Aanwezig: Ellen, Gil, Tinus, Labsir, Eric, Filip, Eddy, Hanne en Tim (verslag).
Verontschuldigd: Wout, Hans, Rik, Sasha, Marianne.
Afwezig: /
Bespreking en goedkeuring vorig verslag
OK
DEEL I: Informatie en toelichting (20 minuten)
-

Financieel verslag (bijlage)
Rekeningen werden gesplitst; 1000 euro werd overgeschreven van spaar naar zicht
voor sportgala; ook sponsorgelden komen stilaan binnen.

-

Punten/Inf o van de schepen van Sport
a) verhoogde coronacijfers in Mechelen: niet zo zeer in sport, cultuur of jeugd maar
zeker wel in het onderwijs. Protocol wordt voorbereid maar nog geen indicatie om
beperkingen op te leggen. We moeten uiteraard wel waakzaam blijven en de huidige
maatregelen mbt hygiëne en verluchting toepassen.
b) Gouden spike in Mechelen (technopolis). Dit mede dankzij Allianz (hoof dsponsor
van de gouden spike). Zij promoten G-sport en beamen de inzet van Mechelen voor
G-sport.

-

Corona in Mechelen (zie boven)

-

Punten van AGB SAM
a) stand van zaken (nieuwe) sporthal IHAM / Project Ragheno/IHAM:
Zal er een nieuwe zaal zijn alvorens sluiting IHAM?
Volgens Labsir zal er een correcte overbrugging gebeuren. De nieuwe sportzaal is
immers IHAM + Winketkaai (eis), wat voor meer dan 1200m² aan sportinf rastructuur
moet zorgen. Angst dat nieuwe er niet gaan zijn voor af braak is niet nodig.
Historische zal worden behouden en de nieuwe sportinfrastructuur zal worden
geimplementeerd. Alle partijen zullen betrokken worden in de besprekingen. Termijn
van oplevering: volgende legislatuur.
INDIEN VRAGEN: rechtstreeks naar AGB SAM!
<-> Boemel: heel ander verhaal dan IHAM. IHAM zit sowieso in laatste f ase!
In het volledige project Ragheno doet sowieso ook het sociale aspect (onderwijs,
sporthal,…) mee. Alles wordt gefaseerd bekeken. Er zal geen pop-up zijn, tenzij
tijdens het project anders wordt beslist.

-

b) Special olympics (mei 2023?!).
Stad + provincie (De Nekker) zullen zorgen voor inf rastructuur en sporttechnisch
kader (easy f airs).
Sportraad ook betrekken om deel uit te maken van de werkgroep (bestaande uit
onderwijs, jeugd, sport,…). Deze zullen vanaf begin schooljaar 2022 actief Mechelaars
betrekken in het project.
Tinus vindt SR belangrijk voor communicatie naar de Mechelaar
Labsir benadrukt de uitdaging voor vrijwilligers maar ziet het positief (in vergelijking
met de vrijwilligers van de vaccinaties).

-

Gesprek met de schepen (zie bijlage)
Reden: we zijn 2 jaar bezig in deze samenstelling… goed of niet? Wat zijn de
werkpunten? Verslag in bijlage zeker lezen!

-

Overleg met Sportraad Leuven
Hoe kunnen we met hen eens overleggen? Ter plaatse?
Erik: ok, meerwaarde
Tim: zeker OK
Eddy: geen probleem
Hanne: wil in kader van de
Filip: voorstander
accomodaties zeker ook meewerken.
Gil: idem
WIE WIL ER MEE (indien er wordt gegaan)?
IDEE: verschillende commisies laten samenkomen? MAAR hebben zij dezelfde
commissies?
Labsir: 1) verkennend gesprek (met voorzitter en beperkt comité)
vervolgens 2) verder denken (afhankelijk hoe zij georganiseerd zijn).
Tinus volgt het idee van petit comité. 😊

-

Belangrijke sportevenementen
11/11: Veldloop in De Nekker
18/12: Gouden Carolus Christmas Wandeling
17-18/12: Kerstevent van de Foundation in de Sint Romboutstoren.
Dit ten voordele van het verplegend personeel in Mechelen.
Kostprijs: 35-45-80 euro (afhankelijk van f omule – VIP of niet).
26-30/12: Kerstjumping Nekkerhal (zelf later toegevoegd door Tim).
WIE IS DE FOUNDATION VZW?
onaf hankelijke vzw met sociaal geëngageerde mensen (o.a. Piet Den Boer, Jan
Simons,…). Deze organisatie doet heel veel (breed spectrum).
IDEE: mensen een keer uitnodigen om werking voor te stellen EN in f unctie van een
eventuele samenwerking bij de werkgroep voor de special olympics.
1) bij SR zelf Volgende RvB?
2) bij uitbreiding naar de sportclubs (indien nodig).
INFO: www.foundationmechelen.be/historiek

DEEL II: Bespreking en advisering (20 minuten)
- Verslag vanuit commissies
a) statuten en reglementen: /
b) inf ormatie en communicatie: /
c) Sportclubondersteuning:
CLUBGRADE voorstelling voor 10tal clubs (via teams)
VOORSTEL: diverse sportclubs in de kijker zetten door fietsevent (tussen
verschillende clubs).

d) sportinf rastructuur: /
e) begroting: analyse maken en verder uitwerken.
Graag toch nog een EHBO cursus inrichten; etentje leden niet vergeten.
f ) G-sport:
- welke armoede vraag is er nog in de sport? (niet prioritair)
- mogelijkheden 2de hands beurs kledij? (Filip zoekt naar geschikte manier)
3e persoon gecontacteerd (Jan): is creatief brein die met oude kledij vanalles kan.
Werkt voor JBC (pimpen van oude kledij). Wij willen niet hetzelf de want wij hebben
geen commercieel doel. Inf o/magazijn Jan: De potterij – Hanswijkstraat. Misschien is
hier wel plaats om onze kledij te zetten.
Bedenking Tim (achteraf): ook in magazijn JETI kan er misschien kledij (tijdelijk)
gestockeerd worden!
- mentalympia: mee opvolgen voor de komende jaren. Begin november opnieuw
contact opnemen. (organisatie van Rotary Club Bonheiden).
AANDACHT!! VERSCHILLENDE COMMISSIES KWAMEN AL LANG NIET MEER SAMEN!
WARME OPROEP OM TERUG IN GANG TE SCHIETEN!!
-

Sportgala
Evaluatie vindt plaats op 18/11 (20-22u) @ De stokvis (De Nekker – Mechelen).
Opmerkingen:
- Eddy (f inancieel): uitgave/kost van 8200.01 euro.
nog sponsors die moeten betalen (Lotto 605 & nog 500 euro).
Inkomsten: 7690 (inculsief de 6000 euro uit eigen kas!)
-Te weinig hapjes!? Misverstand met Lamot?

-

Algemene vergadering (TO DO!!)
/ wie dient zich eventueel terug kandidaat te stellen?
/ wanneer kenbaar maken van verkiezingen tijdens AV aan de clubs?
/ kan commissie “statuten en reglementen” de voorwaarden herbekijken?
Kunnen we de vraag meer hip maken om mensen aan te trekken?
Tinus deelt de statuten met iedereen!

DEEL III: Varia (10 minuten)
- Etentje bij komende vergadering
Gaan we dit plannen in januari? Of beter in maart? Nodigen we ook de oude leden (Fons,
Ruud, Jurgen,…?) uit?
IDEE maandag voor AV vergaderen en eten (bij Sasha/waterski?) – op donderdag AV?
- Brief ivm tennisvelden (zie bijlage).
WDP – Keypoint werden allemaal padel velden. Mevrouw klaagt over het verdwijnen van
de tennisvelden en stelt de vraag of er andere velden kunnen opengesteld worden?
Dit naar aanleiding van de boodschap van de schepen om Mechelen als sportstad op de
kaart te zetten.
TINUS: beslissing van de club zelf , stad weinig te zeggen.
Reactie schepen wel aan te raden.
IDEE velden Nekker? HANNE: staat op de planning maar aantal velden wordt sowieso
teruggeschroefd.
- veldloop kinderen (scholenveldloop):
te weinig medailles, te weinig water?! Kan niet!! Organisatie van de Stad Mechelen? Dhr.
Mottie? Herbekijken als Marianne terug is!!
VOLGENDE VERGADERING: 6/01 (locatie nog te bepalen).

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

