Sportraad Aartselaar

Verslag algemene vergadering 19 januari 2017

Aanwezig:
Afgevaardigde(n) van :
AVKA, Rita Serveert, Tori, WTC 't Vliegend Wiel, SVAZ, Get Wild, De Vierde Pas, Katsu, TTC, Lazio
Coma, SJKT Juno Kata, Wandelclub-PASAR-A’laar, WTC Ten Dorpe, ARBC, ST Jong en Vrij, Up2skate,
Lagoondivers, A'laar petanque club, Ki Chin Tai, SVAT, SVAV, WSC ’t Schrijverke,
Voorzitter sportraad (Eddy Vinck)
Ondervoorzitter sportraad (Maria Verbeeck)
Penningmeester sportraad (Harry Gybels)
Secretaris sportraad (Anita Braeckmans)
Sportfunctionaris (Pascal Declerck)
Schepen van Sport (Bart Lambrecht)
Verontschuldigd:
Robert Verrycken (’t Vliegend wiel), Organisatiecomité wielerwedstrijd, Sheila Penny (Tori),
Sportpromotor (Els Verbruggen)
Afwezig: The Animals, ABC Shuttle, ABBC, Capoeira Meia Lua de Buzios, FAB, MIP's, Tom Lorrentop,
WSC 't Heiken Vooruit, FAB, Antwerp Golf School

1. Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck

2. Goedkeuring verslag AV 13/10/2016
Punt 1 infosessie ‘Vrijwilligerswetgeving’: Bart Lambrecht gaf advies: check de dekking van uw
verzekering, deze is soms verrassend weinig.
Punt 7 evenementenkalender sport: input kalender via Bram Hannot (secretariaat).
Goedgekeurd.

3. Binnengekomen post
De post van de voorbije maanden wordt doorgenomen door de raad van bestuur en opgenomen
in hun verslag. Elke club ontvangt dit verslag. Wie iets over deze post wil raadplegen of meer info
wenst, laat dit gerust weten aan de sportraadsecretaris, zij bezorgt u het nodige.
Via de post ontvangen:
Geen
Via de mail ontvangen:
 Feestcheques 11 juli > doorgestuurd naar alle clubs op 20/12/2016
 Info i.v.m. planning clear channel en deadlines infoboekje gemeente > doorgestuurd naar alle
clubs op 20/12/2016

4. Goedkeuring jaarverslag 2016
De powerpoint wordt overlopen door Anita Braeckmans (zie bijlage).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

5. Financieel verslag 2016
De powerpoint wordt overlopen door Harry Gybels (zie bijlage).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

6. Stand van zaken sportpromotie 2017
Powerpoint wordt overlopen door Anita Braeckmans (zie bijlage).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

7. Kalender 2017
Overzicht wordt rondgedeeld (zie bijlage).
Er zal maar één algemene vergadering zijn in de toekomst, namelijk in januari. Er zal wel in
oktober een bijscholing zijn van Dynamo project. De datum wordt later nog meegedeeld.
Dezelfde aanbieding van max. 2 gratis deelnemers/erkende Aartselaarse sportclub zal eveneens
gelden.
Is hier nood aan iets of ideeën? Filip Rigo (SVAZ): graag een bijscholing over het inzicht van
vergoedingen van lesgevers met een tarief hoger dan de vrijwilligersvergoeding.

8. Gala van de vrijwilliger op vrijdag 24 november 2017 in het cultureel centrum
Dit wordt een feest zonder workshops. Er zullen wel een aantal activiteiten gedaan worden om
de contacten te bevorderen. Ideeën vanuit de sportraad zijn welkom?

9. Toelichting en stand van zaken nieuw sportcomplex en intergemeentelijk zwembad
Nieuw sportcomplex:
Pascal Declerck toont aan de hand van foto’s het verloop van de werken sinds oktober. De
werken zijn visueel goed opgeschoten. De premuren zijn geplaatst en opgestort. Ook de zuilen in
de petanquehal staan er. Er is nu een duidelijke indeling van de ruimten zichtbaar door de muren
enerzijds en anderzijds door de metselwerken van de binnenmuren, doucheruimten en
technische lokalen, tot op een hoogte van ongeveer een halve meter. Het huzarenstukje was het
storten van de ondergrond voor de tribune. De tribune die uitzicht geeft op het kunstgrasveld is
gelegen aan de achterzijde van de loods die bijgevolg moest dichtgemaakt worden zodat het
storten kon gebeuren. Gezien de oppervlakte en de hellingsgraad was dit voor de aannemer een
allereerste keer om dit tot een goed einde te brengen. Er werd dan ook gewerkt met speciale
drogere beton. Vanop de loods, waar het terras zal komen krijg je al een mooi zicht op de
bestaande sportaccommodatie rond de nieuwbouw. De voorbije twee dagen is er niet gewerkt,
wegens de vorst was het niet veilig op de werf. Momenteel zitten de werken nog steeds op
schema (september 2017).

Bart Lambrecht licht het intergemeentelijk zwembad toe:
Na de laatste algemene vergadering van de sportraad midden oktober heeft het dossier
voortgang gekend. Eind oktober kwamen de burgemeesters en schepenen van sport van de zes
gemeenten bij elkaar om de intentieverklaringen die de provincie had opgesteld te bespreken.
Daaruit bleek dat Boom en Schelle het voorliggende project, met de site van Aartselaar, niet
steunden. Boom had daar diverse redenen voor. Schelle liet weten enkel akkoord te gaan met
een zwembad op haar grondgebied. Aartselaar, Niel en Hemiksem stemden wel in. Rumst had
nog enkele vragen die ze eerst uitgeklaard wilden zien en stemde dus voorwaardelijk in. Met
Rumst werd daarna rond de tafel gezeten en hun bezorgdheden werden opgeklaard. Daardoor
stemde ook Rumst in en schoten we met vier gemeenten over die verder wilden met het project.
Omdat sportfunctionaris Pascal een subsidiedossier tegen eind december moest kunnen
indienen en de haalbaarheidsstudie voor 6 gemeenten was opgemaakt, besloten de vier
gemeenten, samen met de provincie, om studiebureau Sweco een update van haar studie te
laten uitvoeren voor de vier gemeenten. Die studie was eind november klaar en bevestigde dat
er geen al te grote meerkost was voor de vier gemeenten. Het afhaken van Schelle en Boom was
dan wel een financiële aderlating, maar werd grosso modo gecompenseerd doordat het
zwembad kleiner kon worden.
Ondertussen bleek begin december dat er toch twijfels bij Rumst slopen, ondanks dat ze in
november nog mee de aangepaste studie lieten uitvoeren. Het was vrij duidelijk dat Schelle en
Boom schrik hadden dat het project toch door ging door hun afhaken, en ze hebben Rumst
proberen overtuigen om een zwembad in Rumst te zetten in plaats van Aartselaar. Helaas is
Rumst daar op ingegaan en keerden zij hun kar. Met Aartselaar, Niel en Hemiksem hebben we
dan een finale intentieverklaring gemaakt, want we willen dit project (met zwembad in
Aartselaar) zeker laten doorgaan. Eind 2016 was het ook de laatste keer dat er specifieke
subsidies voor zwembaden door Vlaanderen konden aangevraagd worden. Uiteindelijk werd de
intentieverklaring unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van Aartselaar (mijn dank aan alle
partijen voor het steunen van dit belangrijk project), en op telkens één tegenstem na, ook
unaniem in Niel en Hemiksem. Onze sportfunctionaris Pascal heeft keihard aan het
subsidiedossier gewerkt en is het persoonlijk in Brussel gaan afgeven. In maart zullen we meer
weten over het bedrag dat we kunnen krijgen.

We gaan nu verder met de drie gemeenten en bekijken nu hoe we de marktbevraging gaan
uitschrijven. Daaruit moet dan een voorkeurspartner komen (een private partner met financiële
inbreng), waarmee dan het verdere contract wordt onderhandeld. Pas dan, samen met de
subsidietoelage, zal het totale kostenplaatje gekend zijn. Terwijl blijft ook de deur openstaan
voor Rumst, Boom en Schelle. We hopen dat toch nog minstens één van deze gemeenten alsnog
mee instapt in het project, zodat we zeker het oorspronkelijk voorziene project kunnen
realiseren. Het is echter belangrijk dat het nieuwe zwembad in Aartselaar komt, omdat uit de
studie bleek dat dit de enige locatie was waar én tijdig gebouwd kan worden, én het
kostenplaatje het laagst blijft.

Varia


De Gemeente wil een studie laten uitvoeren over de herinrichting van het Laar en de
herbestemming van de leegstaande gemeentelijke infrastructuur in de dorpskern. De
cultuurraad wil voor een conceptnota/memorandum zorgen op basis van de behoeften
en ideeën over de herinrichting/herbestemming van het Laar en de omliggende
leegstaande gebouwen. Ook de voorzitters van de jeugd- en sportraad zagen het zitten
om bij de jeugd- en sportraad een bevraging te doen over de noden en behoeften van
verenigingen op het vlak van infrastructuur. Op die manier zouden we alle input kunnen
bundelen en een conceptnota indienen vanuit het volledige vrije tijdsveld. Vandaar dat
jullie op 4 januari via mail een bevraging hebben ontvangen van ons. Momenteel hebben
reeds 7 sportclubs geantwoord. Naar ons mening één belangrijk iets dat jullie zeker niet
mogen vergeten in te vullen.
Graag terug bezorgen aan anita.braeckmans@aartselaar.be voor 1 februari 2017!



Link van ‘evenementenkalender sport’ is verstuurd op 11 januari naar de mailbox van
elke clubsecretaris. Dit document is om in te kijken of er andere evenementen in en rond
het sportcentrum te doen zijn. Dit is een alleen-lezen bestand, dus jullie dienen jullie
aanvraag voor het gebruik van een accommodatie nog steeds naar sport@aartselaar.be
te sturen. Vragen of suggesties over dit nieuw document zijn steeds welkom.



Marc Verbruggen (Get Wild): is er nieuws betreffende mogelijk openbaar vervoer aan
het sportcentrum? Sinds het antwoord op deze vraag tijdens de laatste algemene
vergadering van oktober 2016 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.



Pascal Declerck: Onze sportpromotor Els Verbruggen is verontschuldigd tot september.
Zij is zwanger en dient momenteel te rusten. Er wordt ter vervanging naar iemand anders
gezocht.

Voor het verslag
Anita Braeckmans
sportpromotor

