VERSLAG SPORTCAFÉ ‘ONDERSTEUNING VANUIT
VERSCHILLENDE STADSDIENSTEN’
10 05 2017
1 doelstelling brainstorm
Verenigingen informeren:
welke ondersteuningen kunnen verschillende stadsdiensten bieden aan verenigingen in functie van:




het organiseren van een evenement
subsidiering
uitlening van materialen door eigen of regionale sportdiensten/uitleendiensten

2 Casussen en resultaten van de brainstorm:
2.1 Organiseer een sportbeurs op de markt waarop alle verenigingen hun organisatie kunnen
promoten.
In samenwerking met de sportdienst  wat kan de sportdienst bieden?


Promotie voeren



Verzekeringen voorzien



Infrastructuur



Uitlening van materialen



Financiële middelen

Welke materialen kan de stad uitlenen?


dit kan je terugvinden in het retributiereglement:
https://www.turnhout.be/nl/content/4189/vergunning-voor-evenement-of-fuif-aanvragen.html



Via de sportdienst kunnen er andere materialen worden geleend. Bekijk hiervoor de ontleenlijst in
de bijlage. Mail voor deze materialen naar sporthal@turnhout.be

Waar kan je terecht voor andere materialen


De regionale uitleendienst

promotie maken  welke hulp kan de stad mij hierin bieden?


Facebook Sport in Turnhout  Door je activiteit te mailen naar sportdienst@turnhout.be



Opnemen in de digitale nieuwsbrief ‘Sport@Turnhout’



Opnemen in de lichtkrant tijdig aanvragen  druk bezet medium



UiT-magazine

Hoe?


www.uitdatabank.be  je evenement ingeven



Let op! selecteer ‘sport’ om opgenomen te worden in de digitale nieuwsbrief ‘Sport@Turnhout’



Let op! selecteer ‘Turnhout’ Om opgenomen te worden in de UiT-katern van de stadskrant en om
als ‘activiteit’ te verschijnen op de stedelijke website

Wanneer val je onder het goedkopere tarief van het retributiereglement


Zie retributiereglement: https://www.turnhout.be/nl/content/4189/vergunning-voor-evenement-offuif-aanvragen.html

Gebruik openbaar domein


Zie PowerPoint

Er dient rekening gehouden te worden met het openbaar vervoer.
Parking met parkeer begeleidingssysteem.
Impact morbiditeit.
Delen van de stad afsluiten
Sportbeurs kan vanuit de sportdienst  oktober? Met als doel  weg naar een sportclub vinden.
Eventueel in combinatie met een loop.
2.2 Organiseer een kampioenschap in eigen club met internationale deelnemers.
Doel bepalen inkomsten, uitstraling
Organisatie:
In samenwerking met de federatie:


Toelating
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Dubbele boeking



Verzekeringen



Ondersteuning



Scheidsrechters

Intern:


Hoe kom je aan vrijwilligers



Wat is een geschikte datum



Hoe moet je een draaiboek opstellen



Waar organiseren: privé domeinen of openbare domeinen



Veiligheid/rampscenario



Wat moet er in het veiligheidsdraaiboek



Verzekeringen:
Weetje: Voor jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen EN sportclubs in opstartfase is
er de gratis sportverzekering van Sport Vlaanderen.
https://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering/

Budget:


Sponsoring



Inkomsten



Inkomkaarten



Inschrijvingen



Subsidie



Overnachtingen



Catering

Uitgave:


Verzekeringen



Vergunningen



Promotie



Overnachtingen



Betaling ploegen



Eten en drinken voor de medewerkers
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Draaiboek:


Ondersteuning stad  delen knowhow



duidelijke afspraken



Parkeren



Catering



Sponsorplan



Catering  normen/reglementering



EHBO  hoe aanvragen



Lichtkrant wanneer aanvragen



Hoe bekendmaken



Overlast



Best richt je een Aparte vzw op voor het organiseren van evenementen

2.3 Organiseer een evenement waarbij verschillende vechtstijlen worden geïnitieerd.
Plaatsen catering op openbaar domein. vergunningen  openbaar domein of privé domein


Zie PowerPoint

Wanneer moet je lichtkrant aanvragen


maximum 3 maanden tot 7 dagen vooraf.

Hoe lesgevers en medewerkers vergoeden en verzekeren. Hoe wordt hun vervoer vergoed
Zie https://www.planidoo.be/help
Verzekeringen:


Accommodatie



Deelnemers



Lesgevers



Vrijwilligers

vergunningen:


Vergunning voor locatie om frietkraam te plaatsen



Sabam



Billijke vergoeding



…

Achteraf:
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Opruimen



Evalueren



Winst?



Rondgang locatie  mogelijke schade opmaken

rode kruis, EHBO, dokter  vanuit de stad of vanuit de federatie wat zijn de richtlijnen
Wat met parking als je iets in het centrum organiseert?
Kostprijs: gratis toegang deelnemers en sympathisanten? Catering ter compensatie van gratis ingang
voor supporters
Waar ga je materiaal halen: sportdienst, regionale uitleendienst, clubs…
Wie voorziet de lesgevers? welke clubs geven de initiaties?
Bekende mensen/leraars vragen om volk te trekken
Afsluiten met een demonstratie

2.4 Organiseer een loopwedstrijd door het centrum van Turnhout
Financieel:





sponsoring private sector
stimuleringsfonds
fiscale attesten
…

Subsidiering werking puntensysteem


Zie PowerPoint

Samenwerking met de sportdienst hoe krijg ik de sportdienst als mede-organistor


Zie PowerPoint

Waar en hoe moet je een aanvraag voor een evenement indienen?


Zie PowerPoint

Wie voorziet de inschrijvingen en hoe gebeurd dat?
Wie vraagt vergunningen aan en waar?
Wat met patenten?
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3 Informatie sprekers:
3.1 Erik Adriaensen
hoe maak je een evenement kenbaar.
google:



lichtkrant Turnhout
Uit in Vlaanderen/Turnhout hier haalt de stad evenementen uit voor het UIT-magazine

www.Planido.be is een systeem waar je heel je evenement kunt ingeven. Alle informatie die u nodig heeft
bij het organiseren van een evenement is op deze webpagina terug te vinden alsook ook een link naar
UIT in Vlaanderen/Turnhout
Vanaf september/oktober is het pilootproject gratis beschikbaar voor verenigingen. Hierop zal een link te
vinden zijn met de regelgeving betreffende een het organiseren van een tombola in Turnhout. Voorstellen
van draaiboeken zullen ook ter jullie beschikking staan.
Alle evenementaanvragen worden gecentraliseerd in het evenementloket.
Voor meer informatie, bekijk de PowerPoint in de bijlage.
Vragen:
Vanaf wanneer is het rode kruis of een EHBO- post verplicht?
 Wanneer er meer als 1000 aanwezigen op het piekmoment worden verwacht
 Bij minder als 1000 aanwezigen is een EHBO- koffer van het rode kruis voldoende
Dreigingniveau 3 + 4
Bij meer dan 1000 personen bepaalt de politie of er extra veiligheidsmaatregel dienen genomen te
worden bv. Betonblokken om vrachtwagens tegen te houden.
Security verplicht door de politie  de stad betaalt 50 percent terug.
Wanneer spreken we van een evenement?
Dit hangt af van de locatie. Gaat de manifestatie door op privé terrein of op openbaar domein? Op
openbaar domein is een aanvraag altijd verplicht op privé terrein soms (zie pp).
Als vereniging krijg je meer gedaan als een individu, daarom kan je best een vereniging oprichten. Dit
maakt het gemakkelijker om aanvragen te doen en kortingen te krijgen op de ontlening van materialen en
diensten.
Als de stad niet beschikt over bepaalde materialen bv. Muziekboxen, Krijg je automatisch een link terug
van de uitleendienst van de provincie.
Besluit het evenementenloket alleen?
Evenementenloket vraagt advies aan andere stadsdiensten en brengt politie en brandweer op de hoogte
van elk evenement.
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De politie is vrij soepel naar sanctionering. Ze nemen eerst contact op met het evenementenloket als er
bv. Borden blijven staan. Het evenementenloket neemt dan contact met de organisatie om deze borden
binnen een bepaalde periode weg te halen. Is het na deze periode nog niet in orde, volgt er een boete.
3.2 Laure Aerts:
Materialen van de sportdienst zijn betalend als de sportdienst geen medeorganisator is.
Evenement per evenement wordt bekeken of er eventueel iets gratis kan. Dit hangt dus af van de aard
van het evenement. Kan het gezien worden als een meerwaarde voor de stad Turnhout (zie pp in de
bijlage).
3.3 Algemeen:
Worden er meerdere sportcafés georganiseerd?
Dit is het derde sportcafé. Het volgende staat gepland op 25/10/2017.
Voor vragen mag je altijd mailen naar de sportdienst (sportdienst@turnhout.be) of de sportraad
(smeets.erik@telenet.be).
Kan het verslag van de vorige sportcafés opnieuw verstuurd worden?
Deze verslagen staan online en kunnen ingekeken worden via onderstaand link.
https://www.turnhout.be/sportraad
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