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Via TEAMS
Bespreking en goedkeuring vorig verslag
Op vorig verslag staat foutieve datum (is ondertussen aangepast).

DEEL I – Informatie en toelichting
✓ Voorstelling Foundation vzw:
-

Piet Den Boer komt kort toelichten hoe de Foundation werkt.
De geschiedenis en alle info kan u volledig terugvinden op:
https://foundationmechelen.be/
De Foundation vzw organiseert vooral muzikale evenementen waarvan de opbrengsten
integraal naar goede doelen en sociale organisaties gaat.
Momenteel is corona een spelbreker maar op 20/6 plant men een zomerconcert ter
vervanging van hun kerstconcert dat noodgedwongen werd geannuleerd.
In verleden werd al ongeveer een 300.000 euro aan ondersteuning verdeeld.
Special Olympics is nu het speerpunt om financieel te ondersteunen.

✓

Financieel Verslag
Geen opmerkingen

✓

Nieuwe aansluitingen
Maneschermer: ok
Key point: ok

✓

Punten/Info van de Schepen van Sport / AGB SAM
Schepen Labsir is verontschuldigd. Anke Houben zal de stad verlaten als kabinetsmedewerker
en een nieuw uitdaging aangaan. Veel succes Anke.

✓

Corona in Mechelen
Meest recente maatregelen vanaf 28/1 kunnen hier nagelezen worden:
https://fdn01.fed.be/documents/df769bd9198db458a02be26f92276c36/FODKAN_BAROMETER_
VRIJETIJDSACTIVITEITEN_IN_GROEP_NL_DEF2_ZONDER.pdf
Gebruik douches zal via AGB SAM worden gecommuniceerd.

✓

Punten vanuit AGBSAM
Vraag om vanuit agb op volgende vergadering een toelichting te geven over de stand van zaken
van de lopende infrastructuurdossiers.

✓

Overleg sportraad stad Leuven
Communicatie loopt nogal traag maar plan is om na AV met nieuwe rvb een live overleg in
Leuven in te plannen. De voornaamste vraag hier zal zijn om een zicht te krijgen op hun
werking en met specifieke aandacht voor het beheer van de sportinfrastructuur.

✓

Belangrijke sportmomenten
Werptornooi RAM atletiek
10 Km op 10/4 met nieuw parcours ivm opening tangent

Mechelen Beach 28/7 -15/8. Indien iemand een activiteit zou willen inplannen met zijn
club/organisatie kunnen die altijd contact opnemen met organisatie via Marianne.
Hemelvaartweekend 2022: Kom Op Tegen Kanker.

DEEL II – Bespreking en advisering
1. Verslag van vanuit commissies met voorstelling van agenda/draaiboek en bespreking
vitaliteitsonderzoek
Commissie statuten en reglementen
Hans bekijkt om in reglementen meer duidelijkheid te scheppen over hoe rvb geldig kan stemmen
over bepaalde items. Nu is dit nogal vrij te interpreteren.
Commissie komt 15/2 samen om dingen uit te klaren.
Commissie informatie/communicatie
Overzicht van volgers op diverse digitale media wordt gegeven.
Vanuit commissie zal er ook een nieuwsbrief (bvb 2 jaarlijks) gemaakt (Ellen) en verstuurd worden.
Commissie Sportclubondersteuning
Plan om een ‘sportdag’ te organiseren op 15 mei. Clubs kunnen op eigen sportlocatie een activiteit
(verschillend aan een initiatieles) organiseren. Oproep naar clubs moet nog wel vertrekken (Wout
maakt die op).
Commissie Sportinfrastructuur
Niet samen geweest maar maximaal beschikbaar maken sportinfrastructuur blijft item
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. (zie eerder in verslag)
OOM coördinator Herbet Crol heeft hierin ondertussen reeds een initiatief gestart en wordt hierover
gecontacteerd.
Commissie Financiën
Kevin maakt doodle voor vergadering
Commissie G-sport en Diversiteit
Geen verslag van vergadering in Vrijbroek hockey terug te vinden.
Filip had contact met Mo over containers en tweedehandskledij in Papenhof maar moet uitgewerkt
worden.
Commissie sportgala
Algemeen werd organisatie als positief geëvalueerd mits rekening te houden met toch enkele
belangrijke werkpunten voor komende editie.
Er is een duidelijke taakverdeling opgemaakt met eigenaarschap en bijhorende
verantwoordelijkheden.
Thema zal diversiteit zijn en datum 21/10/2022 in Lamot congrescentrum (collegeverslag voor
gratis dag moet wel nog gemaakt worden). Zal voortaan in najaar blijven doorgaan.
Na stemming (6 tegen 1 en 1 onthouding) is gekozen om voor nieuwe periode te gaan nl van 1
juni tem 31 mei
Concreet betekent dit voor volgende editie gans 2021 tem 31 mei 2022.
2. Algemene Vergadering:
Woensdag 16 maart 2022
Corona-maatregelen gaan AV wellicht nog beperken. Momenteel mogen er max 80 personen binnen
in CC maar gezien de verkiezing is live vergaderen in dit geval toch aangeraden. Met inschrijvingen
werken en aantal personen per club beperken tot 1.
Sprekers diversiteit en Special Olympics hebben al bevestigd
15/2 (19u) overleg met commissie reglement over verloop en agenda

DEEL III – Varia
Bij de vergadering in mei zal hopelijk ook het etentje kunnen doorgaan. Voorstel afhankelijk van kost:
Waterskiclub?
VOLGENDE VERGADERING: 7 maart 2022 om 20u00.

Tinus Joosten
Voorzitter Sportraad

