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1. Goedkeuring verslag ‘Sportraad 2 12 2016’
Beste wensen van de voorzitter TSR.
Het verslag wordt goedgekeurd
Terugkoppeling vorig verslag:
- De subsidies voor de sportverenigingen zijn op 13 januari uitbetaald.
- Er is een tijdelijke vacature (5 maanden) voor een consulent sport om dit voorjaar de Sportdienst te
versterken. Daarnaast zal er een vacature uitgeschreven worden voor ‘coördinator sportinfrastructuur’,
deze persoon zal vermoedelijk tijdens of vlak na de zomervakantie starten.
- Alle sportraadleden, alsook de leden van het beheersorgaan sportinfrastructuur, zijn via de post
uitgenodigd voor de opening van het zwembad. Gelieve hiervoor tijdig in te schrijven.

2. Adviezen
a. Kempenrally 2017
De evenementaanvraag voor de organisatie van de Kempenrally 2017 werd meegestuurd met de uitnodiging. De
Kempenrally vzw kan niet erkend worden als sportvereniging, maar de sportraad wil het initiatief ondersteunen
omdat dit Turnhout sportief mee op de kaart kan zetten. Er wordt een advies geschreven.

b. Middelen subsidies – wijziging beheer
Momenteel bestaat er het ‘reservefonds’ mbt het toelagereglement accommodaties sportverenigingen. Dit
reservefonds staat op een rekening van de sportraad. Jaarlijks voorziet de stad Turnhout 15.000 euro voor dit
reglement, maar bij meer aanvragen worden sportverenigingen vanuit dit reservefonds betaald. Anderzijds wordt
een eventueel overschot op deze code overgedragen aan de sportraad die deze middelen bewaart in het
reservefonds. Dit is nodig om dat de kredieten van de stad Turnhout niet overdraagbaar zijn en waardoor het
geld anders op het einde van het jaar ‘kwijt’ zou zijn.
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De ontvanger van de stad Turnhout stelt nu voor om deze middelen te bewaren op een ‘investeringscode’. Op
deze manier zijn de middelen wel per jaar overdraagbaar en is het reservefonds bij de sportraad niet meer nodig.
Kortom zal er dus aan de sportraad gevraagd worden om het reservefonds terug te storten aan de stad Turnhout.
De sportraad heeft de bezorgdheid dat er ook in de toekomst voldoende middelen voorzien blijven voor dit
toelagereglement.
Eenzelfde redenering is mogelijk voor het toelagereglement ‘aankoop duurzame sportmaterialen’ en dit wil de
sportraad dan ook zo adviseren.
Er wordt een advies geschreven.

3. Terugkoppeling werkgroepen en afvaardigingen
a. Stand van zaken vzw Dienstverlening
De stand van zaken mbt de vzw dienstverlening – opgevraagd door Wilfried – werd meegestuurd met de
uitnodiging. Kortom heeft het dossier stil gelegen owv meerdere personen die in ziekteverlof zijn. Dit wordt
opnieuw opgestart nu dat Stan terug aan het werk is.
Vanuit de sportraad willen we dat de verenigingen (in 1e instantie aan jeugd, sport en cultuur en daarna ook ter
beschikking stellen voor buurtverenigingen en andere) geïnformeerd worden over de verkoop van de
restmiddelen. Iedereen moet de kans krijgen om van de middelen gebruik te maken. Wilfried informeert bij Stan
of de andere ook dit principe volgen.
Vorige TSR werd gezegd dat naast de middelen uit de vzw dienstverlening en vzw Raadsherenpark ook vanuit
de stad Turnhout nog 25.000 euro budget voorzien wordt voor de dakrenovatie van de hangar Raadsherenpark.

b. GECORO – toelichting project waterheide
Er worden foto’s en plannen getoond van de ontwikkeling van het gebied. Deze worden toegevoegd aan het
verslag. White Star Schorvoor (WSS) heeft een sterke verbondenheid met Schorvoort en wil hier graag blijven.
Binnen het project Waterheide zal WSS verhuizen naar de site van Technico voetbal waarbij deze 2 verenigingen
samen de voetbalsite zullen gebruiken. Volgens het plan kunnen er tot 5 voetbalterreinen aangelegd worden.
Vanuit de stad Turnhout heeft IOK de opdracht gekregen om een studie uit te voeren over de inplanting van deze
terreinen.
Op het gepresenteerde plan is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen en tribune, kleedkamer- en
cafetariagebouw. Volgend principe wordt gehanteerd: de stad Turnhout staat in voor de grondverwerving, het
later gebouw moet door de clubs gerealiseerd worden.
Hoe de clubs zullen samenwerking (structuur, verhouding, afspraken, …) is nog niet gekend. Hiervoor zal een
traject opgestart worden.
Op donderdag 26 januari ligt de goedkeuring van het RUP voor het schepencollege. Daarna zal de communicatie
met alle stakeholders opgestart worden.
Opmerking van de TSR: Neem ook de intekening van beschutting naast de velden mee op het RUP.
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c. Voorbereiding AV en KV
Het verslag van vorige AV op 16 februari 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd en zal samen met het
werkingsverslag en financieel verslag ter voorbereiding op volgende AV naar de sportclubs doorgestuurd worden.
AV
-

-

-

-

De uitnodiging voor de AV is reeds vertrokken op 18 januari aan alle sportclubs en sportraadleden.
Net als vorig jaar wordt het financieel verslag en werkingsverslag op voorhand aan de sportclubs
gemaild. Deze worden niet meer gepresenteerd, maar er wordt nog wel kwijting van de bestuurders
gevraagd.
Aanwezigheid van de TSR leden wordt nog eens extra gevraagd. Jullie aanwezigheid alsook wanneer
en hoe je kan helpen zal per digitaal gevraagd worden.
Vanaf dit jaar zal ook de sportraad mogen stemmen voor de sportlaureaten, deze stemming verloopt
ook digitaal.
o 30% stemming door sportdeskundigen (TSR leden, sportfunctionarissen in de sportregio en
sportjournalisten) – op voorhand
o 70% aanwezige sportclubs – tijdens AV
Vraag voor AV: extra TSR leden werven tegen AV of niet? Niet op papier, maar de voorzitter neemt dit
op in zijn welkomstwoord.
Er wordt geen sportcafé georganiseerd, maar er is een plenair gedeelte met als thema: ‘ben ik als
sportclub goed bezig’. De gastspreker zal aan de hand van een checklist nagaan of je goed bezig bent
met je sportclub. Gastpresentatie wordt verzorgd door iemand van het dynamo project en dit zal een
uurtje duren.
Het gebouw Europeion alsook de drank wordt door de stad Turnhout betaald. Er zijn wijn (rood/wit),
water (plats/bruis), fruitsap en bieren van het ‘Nest’ voorzien. De receptie zelf moet door de leden van
de sportraad verzorgd worden. De gastspreker (95 euro) alsook promotiemateriaal van TOP in de sport
(25 euro) wordt gefactureerd aan de sportraad.
Het werkingsverslag 2016 werd met de agenda meegestuurd aan de TSR leden. Hier zijn geen
opmerkingen.

KV
-

Prijzen zijn bonnen van de stad Turnhout ter waarde van 10 euro
Minder kampioenen dan anders, slechts een 100-tal.
Ook voor de KV zal jullie aanwezigheid digitaal gevraagd worden

Voorstel om na de AV de lijst met actieve leden van de TSR opnieuw te bekijken en personen die al lang afwezig
zijn eventueel te schrappen.

4. Toelichting project ‘BOV – Bewegen op verwijzing’
Het project Bewegen Op Verwijzing (BOV), waarbij mensen op doktersvoorschrift worden aangespoord om
meer te gaan bewegen, is momenteel in volle voorbereiding om in 2017 op te starten in onze regio. Vanuit
Turnhout zal de HVRT (huisartsenvereniging regio Turnhout) dit project trekken.
De primaire doelgroep van het project zijn volwassenen met een verhoogd gezondheidsrisico en enige
motivatie om zich te laten coachen.
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Na het contact en de doorverwijzing van de huisarts kan de patiënt een "BOV-coach" contacteren waarna deze
met de patiënt een beweegplan opmaakt en meewerkt aan de toeleiding naar een laagdrempelig sport- en
beweegaanbod. De rol van de BOV-coach is er een van motivator.
Een patiënt kan gebruik maken van 7 uur begeleiding (individueel of in groep) binnen een traject van
6 maanden. De bedoeling is dat de patiënt tussentijds alleen verder kan met behulp van een
elektronisch registratie systeem. Voor deze contacten zijn er twee tarieflijnen: Voor personen met een verhoogde
tegemoetkoming betaalt voor een individueel contact 1 euro per kwartier, voor een groepscontact bedraagt de
eigen bijdrage 0,5 euro. Voor personen zonder verhoogde tegemoetkoming bedraagt deze bijdrage
respectievelijk 5 en 1 euro. De overig kost zal worden gedragen door de Vlaamse overheid.
Om het project uit te rollen zien we op zoek naar BOV coaches. Hiervoor zal een aanwerving gebeuren op
freelance basis.
Timing:
-

Vacature voor het aanwerven van een BOV-coach loopt tot en met 15 februari 2017
Sollicitatiegesprekken 14 maart 2017
Aanvraag indienen voor 31 maart 2017
Opleiding voor BOV-coaches (Vlaams georganiseerd) in mei 2017
Start project: kan vanaf juni 2017 (voorbereiding zomer 2017, start BOV-coach sessies vanaf september
2017)

Vanuit de Sportdienst ondersteunen we dit initiatief. Er al dan vanuit Turnhout ook een afvaardiging in de
stuurgroep zijn vanuit zowel de Sportdienst als vanuit de dienst gelijke kansen – gezondheid. Vanuit de
Sportdienst wordt er ook gevraagd om het laagdrempelig beweegaanbod op te lijsten en actueel te houden.

5. Schepenkwartier
Zwembad stadspark:
- Zwembad stadspark is opgeleverd en met nog testmomenten deze weken is de opening op
vrijdag 3 februari.
- De eerste test was vorige zondag 22 januari met de zwemwedstrijd van KST.
- Er zijn een aantal meerwerken gebeurd nu nog voor de opening. Een deel van deze werken
wordt gedaan met het rentevoordeel.

6. Clubcontacten, lopende dossiers, vragen en klachten
-

-

-

Rugbyclub Turnhout Aces heeft een gesprek gevraagd met de Sportdienst en schepen van
sport om hun toekomstplannen kenbaar te maken. Ze zijn sinds dit sportseizoen gestart met
een jeugdwerking, maar dit loopt niet optimaal. Vanuit de Sportdienst zal er gekeken worden
hoe ze hun werking meer kenbaar kunnen maken (initiaties, sportkampen,…)
Er is een gesprek geweest met de Kempische kajakschool om te peilen naar hun verdere
plannen ifv de bouw van het clublokaal. De bouwvergunning vervalt en minister Muyters vraagt
aan de stad Turnhout een stand van zaken mbt dit dossier. Erwin geeft aan dat het vooral
moeilijk is om exploitanten te vinden voor dit gebouw en dat er momenteel geen intentie is om
een nieuwe bouwaanvraag in te dienen zonder garanties van toekomstige exploitanten. Er
komt een volgend gesprek om eventueel te spreken over het stopzetten van dit dossier.
Er zijn mensen die de intentie hebben om een ‘bouder-zaal’ uit te baten in de stad Turnhout.
Na een gesprek met de Sportdienst en schepen van sport zijn zij doorverwezen naar de dienst
patrimonium om eventueel leegstaande panden te bekijken om deze te kopen/renoveren/uit te
baten. In nieuwbouw hadden zij minder interesse.
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-

-

In navolging van de renovatie van de klimmuur zal er met Klim.T en aparte
gebruiksovereenkomst opgesteld worden over het gebruik, retributie en onderhoud van de
klimmuur.
Het ijssportcentrum vzw heeft een afspraak gevraagd met de burgmeester, schepen van sport
en de Sportdienst om hun business plan toe te lichten.
KTC den Bremt heeft afspraak gevraagd om toekomstplannen toe te lichten.
Er is ook samen gezeten met ‘erfgoed’ in functie van de site van TKC. Erfgoed geeft aan dat er
enkel op die site iets nieuw kan als er geen andere ruimte in Turnhout geschikt is.
Er zijn 2 clubs ‘koninklijke’ geworden: BBC T&T D’vine Turnhout en dansgroep Zonne.
Daarnaast viert White star Schorvoort dit jaar zijn 50 jarig jubileum.

7. Varia, meldingen & rondvraag
Uitnodigingen:
- Openingzwembad stadspark – vrijdag 3 februari om 19 uur.
Vraag om de informatienota’s mbt vrijwilligerswerk in te vullen. Dit is nodig om als vrijwilligers van de stad
Turnhout erkent te worden.
Terugkoppeling afvaardigingen op evenementen:
- Geen afvaardigingen gemeld.
Erik:
Kathleen:

-

Vanaf volgend seizoen zal er onder de naam van HIH geen competitie ploegen starten.

-

Graag snel duidelijk over de cafetaria sporthal stadspark. Want de grote evenementen zijn
komende (weekend 11 maart kickboxgala, weekend 18 maart turnshow).
De toevloed aan jongeren op woensdagnamiddag voor zaalvoetbal in hivset is zeer groot en
niet meer ‘behapbaar’. Er komt een extra overleg tussen hivset en de stad Turnhout om de
toekomst van dit project te bespreken.

-

Kan de stad nog eens forceren om op de Steenweg op Merksplas de oversteek aan de voetbal
de snelheid terug te dringen naar 50km/u.

-

Vraagt of er al een evaluatie geweest is over het wintersalon. Dit is nog lopende.

-

Vraag naar de stand van zaken voor de inplanting Smiskensstraat. Wordt opnieuw opgenomen
in 2017, maar is blijven liggen om dezelfde reden als de vzw dienstverlening.

Kurt:
Leo:
Vic:

evaluatie wintersalon:
- vanuit hivset: er was een klas niet ingeschreven voor schaatsen op de Grote Markt en was
daar naartoe gegaan en mocht niet op het ijs ondanks dat de schaatsbaan leeg was.
Agendapunten TSR 12 04 2017
- nog geen

Bijlagen: ppt project Waterheide
Einde vergadering: 21.20 - uur
Volgende vergadering: Woensdag 24 april 2017 om 19.30u - cafetaria zwembad stadspark (bij voorkeur)

