Sportraad Aartselaar

Verslag algemene vergadering 13 oktober 2016.

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

1. Infosessie ‘Vrijwilligerswetgeving’ door Dynamo Project
Veel sportclubs in Vlaanderen werken met vrijwilligers. Lesgever Lien Berton reikt aan de
hand van een toelichting van de wetgeving en concrete voorbeelden heel wat nuttige
informatie aan die nodig is om het vrijwilligerswerk in goede banen te leiden (zie bijlage).
2. Jeugdhuis De Leonaar
Zoals je kan zien, vertelt ons Pascal Declercq, heeft de Qbus een enorme renovatie
achter de rug. Het is geen echt jeugdhuis meer, maar de prioriteit ligt vooral naar de
jeugd. Jeugdhuis De Leonaar vzw houdt er elke vrijdagavond JH De Leonaar open voor
een gezellige café- of thema-avond. Iedereen kan het nieuwe jeugdhuis huren voor
vergaderingen, feesten, activiteiten, … Het maximum aantal toegestane personen is 340.
De tarieven en het reservatieformulier zijn te vinden op www.aartselaar.be.
3. Goedkeuring verslag AV 21/01/2016
Goedgekeurd.
4. 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:
 Vlabus: sportwerk doet bruisen > doorgestuurd naar alle clubs op 14/9/2016
 Nieuwsbrief voor verenigingen i.v.m. geplande activiteiten dit najaar > doorgestuurd
naar alle clubs op 5/10/2016
5. Stand van zaken sportpromotie 2016 & sportpromotie 2017
Powerpoint wordt overlopen door Els Verbruggen & Anita Braeckmans (zie bijlage).
De algemene vergadering geeft unaniem zijn positief advies.
6. Voorstelling elektronische aanmeldingsformulier voor activiteiten/evenementen
Presentatie door Els Verbruggen (zie bijlage).
Organiseert u een wielerwedstrijd, sportmeeting, straatfeest, fuif, … dan dient u dit aan te
melden. Sinds 2015 werken alle gemeentes in de politiezone HEKLA met een
aanmeldingsformulier. U kan dit nieuw document sinds 1 juni 2016 vinden op
www.aartselaar.be. De lengte van het formulier is aangepast aan het soort evenement.
Beschouw de noodzakelijkheid van het aanmelden voor activiteiten vanaf ongeveer 50
personen.
Vraag van SVAZ: geldt dit ook voor activiteiten van een club. > Ja.
7. Voorstelling evenementenkalender sportcentrum
De RvB en het college zouden het nuttig vinden dat er een evenementenkalender voor
het sportcentrum wordt opgesteld. Deze zou geraadpleegd kunnen worden voor de
planning van activiteiten, afspraken, samenwerking …
Het secretariaat van de sportdienst heeft een voorstel uitgewerkt dat iedereen via Google
zou kunnen raadplegen (alleen lezen document). Nu is even de vraag … welke
activiteiten gaan we vermelden? Besluit: alleen grote, niet alle thuiswedstrijden van
SVAV.
Binnenkort verneemt u hierover meer.
8. Varia


Stand van zaken nieuwe accommodatie op het sportcentrum. Pascal Declercq
maakt via foto’s duidelijk hoever het staat. Momenteel zijn de werken met 3
maanden in vertraging. De niet goed bevonden grondstalen zijn hiervan de
oorzaak. Het onderzoek, hoe dit kon opgelost worden, heeft tijd in beslag
genomen. Ondertussen hebben grindkernen van 8m diep de grondlaag in orde
gemaakt. Na het plaatsen van voldoende isolatie, kan men nu starten met het
plaatsen van de muren.



De sportraad organiseert op 1/12/2016 een bijscholing i.v.m. fiscaliteit. Iedereen
heeft hierover al 2 mails ontvangen. Een warme oproep om hiervoor zeker in te
schrijven!



Sinds 6/10/2016 heeft de gemeente een nieuwe website.



Stand van zaken komst nieuw zwembad door schepen Bart Lambrecht?
Deze week heeft Plopsa laten weten dat ze niet naar de Rupelstreek komen,
maar voor Antwerpen (Deurne) kiezen. Op zich is dit geen slecht nieuws voor de
gemeente Aartselaar. We hebben altijd op twee sporen gewerkt samen met de
omliggende rupelgemeenten. Plopsa genoot de voorkeur, maar we hebben als Boptie ook nog altijd het intergemeentelijk zwembad. Daarvoor hebben we het
voorbije jaar een uitgebreide haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Uit die studie







komt Aartselaar als meest geschikte locatie naar voor. Moest Plopsa toch zijn
gekomen, was onze ruimte te klein en kwam het Plopsabad in Schelle of Rumst.
Nu moeten we volop inzetten op het intergemeentelijk zwembad. Ons huidig
zwembad is qua gebouw helemaal versleten en moet binnen enkele jaren worden
afgebroken. Het is belangrijk dat er tegen dan een nieuw zwembad open kan. Het
nieuwe zwembad zou dan komen waar nu de speeltuin staat. De speeltuin zou
opschuiven naar de wei er naast. Zodra het nieuwe zwembad dan is gebouwd,
gaat het oude dicht en wordt afgebroken voor parking.
Het nieuwe zwembad zou in PPS-constructie gebouwd worden, dus met een
private partner, en daardoor ook een recreatief gedeelte hebben. Onder meer
glijbanen, een wildwaterbaan en wellness zijn dan mee voorzien. Indien alle
gemeenten (Aartselaar + 5 Rupelgemeenten) mee doen, kost het zwembad zo’n
19 miljoen euro voor de bouw. Via een PPS-constructie zouden alle gemeenten
pas moeten betalen zodra het gebouw er staat en operationeel is. Volgens de
huidige financiële verdeelsleutel zou Aartselaar dan minder moeten betalen
jaarlijks dan wat het huidige zwembad momenteel jaarlijks kost.
In het zwembad is een groot sportbad voorzien, zodat onze scholen en onze
clubs voldoende uren kunnen behouden.
In oktober moeten alle 6 gemeenten zich buigen over enkele principiële
beslissingen, voorgelegd door de provincie Antwerpen die het project coördineert.
Op 26 oktober is er burgemeestersconferentie van de Rupelstreek en weten we
hopelijk meer welke gemeenten er nog willen mee doen en welke niet. Als er 1 of
2 gemeenten toch niet mee instappen is dat op zich geen probleem, want het
zwembad wordt dan wat kleiner en de kostprijs voor de overblijvende gemeenten
blijft daardoor ongeveer hetzelfde. Maar gemeenten die niet mee participeren
zullen in principe wel niet meer in het nieuwe zwembad terecht kunnen.
Vraag van De Vierde Pas: Hoever staat het met de bereikbaarheid van het
sportcentrum met het openbaar vervoer? Bart Lambrecht verklaart dat de
onderhandelingen nog steeds lopen.
De schepen van sport wil mededelen dat vanaf het voorjaar 2017 (april-mei) er
straatwerken gepland zijn in de Kleistraat tot aan de Oever. Voor het
sportcentrum komt er een verkeersveiligere zone. Tijdens de werken zal het
sportcentrum bereikbaar blijven. Duurtijd werken: 1 ½ jaar.
Warme oproep voor het sportgala van 21 oktober!!
Volgende AV sportraad 19 januari 2017 in het CC.

Voor het verslag
Anita Braeckmans
secretaris sportraad Aartselaar

