VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 7 oktober 2013
Aanwezig:
An Hermans (schepen van sport), Remi Van Hees (voorzitter), Tom Severijns (sportfunctionaris),
Marc Vervecken (zwembad), Monique Reniers (Arac), Guy Claessen (HS Snuffel), Frank Goris (LRV
Kempenzonen)
Verontschuldigd: Anja Meeus (Arac), Nick Jacobs (BBC Okido), Paul Van Vorst (ASV Judo)
1. Verslag 2 september.
Het verslag van 2 september is nog niet klaar. Tom bezorgt dit nog.
2. Senioren op weg
Op zaterdag 10 mei 2014 organiseert de seniorenraad senioren op weg. Het is de
bedoeling dat die dag het ganse aanbod voor senioren in de gemeente te zien zal zijn. De
senioren zouden op verschillende plaatsen in Arendonk kennis kunnen maken met dit
aanbod.
Ook het sportaanbod voor senioren kan kenbaar gemaakt worden. Vandaar de vraag van
de seniorenraad of we als sportraad/sportdienst die dag iets kunnen betekenen. In
eerste instantie zijn Arfit 50+ en Arendonk Stapt activiteiten die we mogelijk kunnen
promoten. Daarnaast wordt er ook gedacht aan petanque.
Alle ideeën omtrent deze dag zijn welkom!
3. Project uithoudingsvermogen bij sportclubs
Jan Mathues trainer bij basketbalclub Okido heeft tijdens het tussenseizoen al een paar
keer fysieke uithoudingstests afgenomen bij de basketbalclub Okido, en recenter ook bij
KFC Verbroedering. Werkwijze is als volgt: De spelers doen een test en krijgen op basis
van die test een aangepast trainingsschema mee. Dit volgen ze zelfstandig om zo bij de
start van het seizoen (juli-augustus) al een vrij goede basisconditie te hebben.
Het voorstel is om dit uit te breiden naar andere sportclubs en de vraag aan de gemeente
is om vooral voor coördinatie van de contacten en eventuele promotie te zorgen.
Bedenkingen vanuit de raad van bestuur:
o Wat is de kostprijs? Ongeveer 15 € per persoon, afhankelijk van aantal
deelnemers. Zit hertest ook in deze prijs?
o Hoeveel personen kunnen er getest worden?
o Tussenseizoen valt niet voor alle sporten op dezelfde moment.
o We vragen Jan om dit op een aparte vergadering toe te lichten voor de
geïnteresseerde sportclubs.
Het project lijkt zeker waardevol, maar we moeten er wel voor waken dat we de
sportclubs niet te veel belasten. Clubs maken uiteraard zelf de keuze of ze hierop willen
ingaan.

4. Sportlaureatenviering
De viering zal weer snel daar zijn. Tijd dus om hier weer wat aandacht aan te geven.
Concept van vorige jaren kan behouden blijven. Wel aandacht voor bepaalde zaken na de
evaluatie van vorig jaar:
o Volgspot: nog te gebruiken?
o Licht op podium beter afstellen zodat het niet in de ogen van de presentatoren
schijnt. Tom bespreekt dit met Atlon.
o Sportfiguur: Tussenstand geven van zowel stemming sportraad als publiek.
Verkiezing sportfiguur: Het zou interessant zijn moesten we van de kandidaat figuren een
filmpje kunnen maken op voorhand. Tijd is echter wel kort tussen verkiezing en viering.
Tom heeft videoclub in het begin van het jaar daarover al gecontacteerd en ze zagen dat
toen wel zitten.
o Voor deze verkiezing zouden we ook wat meer mensen moeten kunnen
motiveren om zich kandidaat te stellen. Mensen aanspreken kan mogelijk
helpen.
Animatie: Vragen we Reason opnieuw? Ze hebben zelf aangegeven om misschien een
ander lokaal groepje te vragen. Zijn de Folsom Brothers een optie? Frank informeert eens
naar de kostprijs.
Tap: Vriendenkring van de Rusthuif? Of moeten we eens een andere vereniging laten
tappen? Sportclub? Talander?
Idee: G-sport in de kijker zetten? Of iets rond positief coachen? Ethisch verantwoord
sporten? Bijv. LRV heeft na oproep van federatie een filmpje gemaakt. Zie link:

http://www.lrv.be/nieuws/nationaal/421-eerste-leuke-filmpjes-p-aardig-sporten.
5. Varia:
a. Nieuws uit het zwembad
Zie verslag algemene vergadering 7/10/13.
b. Nieuws uit Sportregio Noorderkempen
Zie verslag algemene vergadering 7/10/13.
6. Rondvraag.
Wereldkampioen zijspan (motorcross) Ben Van den Bogaart had gevraagd om in de
Hovestraat titel te vieren. Omdat dit op de route is van de hulpdiensten, werd dit
geweigerd. Op zich jammer natuurlijk, maar wel te begrijpen.
LRV Kempenzonen heeft een nationale titel behaald met een achttal. Proficiat!

