Sportraad Aartselaar

Verslag algemene vergadering 17 januari 2019

Aanwezig:
Afgevaardigde(n) van :
ABC Shuttle, AVKA, ABBC, Rita Serveert, Tori, WTC 't Vliegend Wiel, SVAZ, Get Wild, De Vierde Pas,
Katsu, TTC, Lazio Coma, Wandelclub-PASAR-A’laar, WTC Ten Dorpe, ARBC, ST Jong en Vrij, Up2skate,
Ki Chin Tai, SVAT, SVAV, WTC ’t Schrijverke, A'laar petanque club
Voorzitter sportraad (Eddy Vinck)
Ondervoorzitter sportraad (Maria Verbeeck)
Penningmeester sportraad (Harry Gybels)
Secretaris sportraad (Anita Braeckmans)
Sportpromotor (Els Verbruggen)
Diensthoofd sport en jeugd (Pascal Declerck)
Stafmedewerker sport en jeugd (Vincent Piette)
Schepen van Sport (Bart Lambrecht)
Verontschuldigd: Frank Baart (lid RvB/SVAZ)
Afwezig: Antwerp Golf School, Capoeira Meia Lua de Buzios, FAB, Lagoondivers, Luc Van Limbergen
(Organisatiecomité wielerwedstrijd), SJKT Juno Kata, WTC 't Heiken Vooruit

1. Verwelkoming door voorzitter Eddy Vinck
De voorzitter wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar toe.

2. Goedkeuring verslag AV 18 januari 2018
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:
geen

4. Goedkeuring jaarverslag 2018
De powerpoint wordt overlopen door Anita Braeckmans (zie bijlage 1).

Bekrachtiging advies RvB 12/4/2018: erkenning van ‘De Ster van Aartselaar’ zonder recht op
subsidies. Wordt door AV goedgekeurd. Grote Prijs Beerens gaat door op zondag 4 augustus
2019.
Maand van de sportclub:
 Dirk Delmot (ABBC) merkt op dat zij wel deelgenomen hebben.
Klopt inderdaad, ARBC op de slide van de presentatie dient ABBC te zijn.
 APC: ondervindt weinig belangstelling en vraagt om op de gemeentelijke website de
clubnaam voluit te vermelden, zodat mogelijke deelnemers weten over welke sportclub
het gaat.
Sportgala: Vincent Piette merkt op dat in het tussenjaar (2019 in dit geval) de zoektocht naar
laureaten reeds zal opgestart worden, zodat een deel van het werk al in voorbereiding is.
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

5. Stand van zaken sportpromotie
De powerpoint wordt overlopen door Els Verbruggen (zie bijlage 1).
Het sportkamp van ABBC zal door gaan tijdens week 33. Of er tijdens de kerstvakantie een kamp
doorgaat is nog niet bekend.
Het sportkamp van AVKA zal doorgaan tijdens de laatste of voorlaatste week van augustus.
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

6. Financieel verslag 2018
De powerpoint wordt overlopen door Harry Gybels (zie bijlage 2).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.

7. Toelichting nieuw bestuursakkoord
Bart Lambrecht is blij terug verkozen te zijn!
Sinds de laatste AV zijn er nog een paar zaken verwezenlijkt: ’t Sportzicht & de ombouw van een
gravel tennisterrein naar een all weather tennisterrein.
Het bestuursakkoord bevat de wensen die men de komende zes jaar wil verwezenlijken. Zoals in
iedere gemeente is het eerste jaar een overgangsjaar, waarin bepaald zal worden wat, wanneer
en met welk budget het nieuwe beleidsplan systematisch zal verwezenlijkt worden.
 Behouden wat goed is: sportdienst, sportraad, sportclubs, indexatie subsidies.
 G-sport meer laten introduceren in de infrastructuur.
 Verouderde infrastructuur verhelpen. Voor het nieuwe zwembad verwachten we tegen
25 januari de offerten van 3 firma’s.
 Oplossing zoeken voor jeugdlokaal, dojo en lokalen personeel.
 Socio-cultureel centrum in gemeentekern.
 Bufferbekken aan weide.
 Aanmaak multicultureel terrein achter sporthal (met buffer voor te veel water).
 Drainage van voetbalterrein A.
 Fitnesstoestellen OCMW overbrengen naar sportcentrum en pleintjes.
 Basketbalhal: alternatieve oplossingen voor investeringen.
 Kindergemeenteraad: beter skateterrein.
 Het all weather tennisterrein evalueren. Eventueel extra terreinen aanleggen.
 Kleine reparaties.

8. Nieuwe samenstelling adviesraad
Pascal Declerck geeft meer info.
De sportraad blijft behouden tot er een nieuwe verkozen is. Vandaag doet hij een warme oproep:
nieuwe kandidaten voor de Raad van Bestuur kunnen zich aanmelden voor 28/2/2019 (sjabloon
wordt uitgedeeld (zie bijlage 3). Welke thema’s behandelt de AV en RvB Sportraad? (zie in bijlage
4 overzicht thema’s 2013-2018).
Stuur je kandidatuur aan Gemeentebestuur Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630
Aartselaar of mail info@aartselaar.be. Ook niet-georganiseerde sporters of deskundige met de
nodige knowhow zijn welkom. Vergeet ook niet de evenwichtige samenstelling man/vrouw in de
adviesraad!
Volgende AV op 14/3/2019 met installatie sportraad en engagementsverklaring sportclubs.
9. Kalender 2019
Overzicht wordt rondgedeeld (zie bijlage 5).
Vergadering RvB van donderdag 14 maart wordt vervangen door AV.
10. Varia








Buitenspeeldag van de jeugddienst op 24/4/2019 van 13.00 tot 17.00 u. Graag
medewerking/initiatieven vanuit de sportclubs. Interesse, laat het weten aan An
Vermeulen (03 870 50 32 of An.Vermeulen@aartselaar.be).
Voorstel bijscholing ‘Sport met grenzen’ in oktober: welke sportclubs hebben interesse?
Inhoud: aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
(zie mail 2/1/2019).
Ondervoorzitter Maria Verbeeck constateerde dat er toch nog wel wat sportclubs niet
aanwezig waren op het afgelopen sportgala. Tal van clubs hielden een eigen organisatie
op hetzelfde moment …. wat jammer is. Ook clubs zonder laureaten zijn welkom op die
avond. Ze vraagt om meer aanwezigheid vanuit de sportclubs.
Vergadering: om hiermee rekening te kunnen houden zou het nuttig zijn om de datum
van het sportgala in 2020 al te weten.
Sportdienst: wordt werk van gemaakt en gecommuniceerd naar de clubs.
Aanpassing in subsidiereglement: Gezien de sportraad heeft besloten nog maar één
Algemene Vergadering te houden per jaar en gezien de impact omtrent de ‘privacy wet’,
zijn deze twee passages in het reglement aangepast. Alle informatie die werd
opgevraagd in de ledenlijsten mag vervangen worden door een attest van de federatie of
verzekeringsmaatschappij waarin het aantal leden tot en met 18 jaar en ouder dan 18
jaar vermeld staat.
APC heeft een probleem met de TV in ’t Sportzicht. Steve Moreau van SVAV zou dit
geregeld hebben. Pascal Declerck vraagt dit later verder te regelen met Vincent Piette.

Voor het verslag
Anita Braeckmans
sportpromotor

