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VERSLAG TSR

Raad van Bestuur Turnhoutse Sportraad
12 04 2017
Datum: 12 04 2017 uur: 19.30 uur
Locatie: cafetaria zwembad Stadspark
Kenmerk: TSR_verslag_ES_2017 04 12
Aanwezig: Laure Aerts, Hannes Anaf, Wilfried Sylverans, Fred Broeckx, Kurt Persegael Vic Schuer, Leo De
Houwer
Verontschuldigd: Johnny Verachtert, Jan Schoeters, Geert Van Autenboer, Paul Embrechts, Erik Smeets, Ludo
Van der Veken,
Afwezig: Koen de Busser Erwin Druyts, Rita Beyens, Kathleen Hermans,
Tijdelijk non-actief: Heidi De Beckker, Tim Stas, Frans Oerlemans

1. Voorstelling werking zwembad Stadspark door Optisport
Maarten Schrooyen is centrummanager van het zwembad Stadspark. Hij is speciaal in dienst genomen om het
zwembad in Turnhout te leiden. Het zwembad is nu 2 maanden open. Er is een stijging in de werking.
Men merkt dat het technisch verhaal van het zwembad gevoelig ligt bij de inwoners van Turnhout. Het zwembad
is 1x geëvacueerd o.w.v. het ontsnappen van chloorgas. Dit was een menselijke fout en heeft niets te maken met
de technische installaties in het zwembad. Er is op geen enkel moment chloorgas in het zwembadgebouw zelf
geweest. Er is nadien een evaluatievergadering geweest met alle mogelijke vertrokkenen (Stad, Optisport,
externe firma, brandweer, …). De technische installatie is volledig inorde.
Het zwembad (met de verschillende baden) worden goed gebruikt. De respons op het aanbod is goed. Er is een
grote diversiteit in aanbod: aquafit, aquatrim, aquabootcamp, …. Deze groepen hebben 20 personen gemiddeld.
Er zijn ook regelmatig kinderfeestjes.
Momenteel zijn er 530 kinderen ingeschreven voor zwemlessen en 200 personen op de wachtlijst (exclusief het
babyzwemmen). Er zijn lesgroepen van 6 en 10 personen, op termijn gaan alle groepen naar eenzelfde
groepsgrootte.
De opmaak en het afstemmen van de planning is nog een werkpunt.
Er zijn ook al samenwerkingen met bedrijven. UiT-passers met kansentarief: komen goed terecht.
Op zaterdag 15 april komt het filmfestival MOOV naar het zwembad en kan er film gezien worden vanuit het
zwembad. Het weekend erna is het ‘Ladies Night’ in het zwembad. En met Pasen zijn er extra activiteiten zowel
in het zwembad als in de brasserie.
Richting zomer zal het spraypark operationeel zijn. Buiten zal er ook een kiosk zijn. In de zomervakantie zullen er
ook sportkampen en zwemcursussen zijn.
Bezoekersaantallen: Ongeveer 1.000 personen/dag.
Reacties vanuit de clubs:
- Compressor is op komst.
- Positieve reacties vanuit KST.
- TKC is tot eind maart ook binnen komen trainen.
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2. Goedkeuring verslag ‘Sportraad ’25 01 2017’
Het verslag wordt goedgekeurd
Terugkoppeling vorig verslag
- Evaluatie wintersalon is goedgekeurd door het schepencollege op 16 maart. De evaluatie van EMO was
positief en zij zullen het wintersalon 2017-2018 opnieuw uitbaten. Daarnaast heeft de stad Turnhout wel
gevraagd volgende 3 zaken te verbeteren: muziekoptreden en meer overdekte staanplaatsen, meer
Turnhoutse verenigingen en handelaars onder de deelnemers & een optimale plaatsing van de ijspiste
en chalets.
- Vraag snelheidslimiet Steenweg op Merkplas is door schepen Anaf aan de bevoegde schepen gemeld.
Daarnaast heeft de Sportdienst dit beging april aan de mobiliteitsdienst doorgegeven. Nog geen
antwoord.
- Stand van zaken inplanting Smiskenstraat:
i. Er is samen met de buurt een ontwerp-schets opgemaakt. Er loopt nu een aanbesteding voor het
aanstellen van een landschapsarchitect voor het opmaken van voorontwerp en uitvoering. De
timing van gunning is september 2017. Het voorontwerp zal opnieuw afgetoetst worden met de
buurt (vermoedelijk najaar). Bij meer vragen kan er contact genomen worden met
caroline.vandeneynde@turnhout.be.
- Dossier KKS: Er is met Erwin Druyts gebeld en er is afgesproken dat hij Sport Vlaanderen op de
hoogte zal brengen om het dossier te beëindigen. Hij zal tevens werk maken om de containers, op korte
termijn weg te halen.
Info leden:
Ontslag uit TSR
Koen De Busser, Frans Oerlemans en Heidi De Beckker hebben mondeling bevestigd dat ze ontslag nemen.
(Koen zou nog een e-mail sturen). Tim Stas had tijdens de vergadering nog geen terugkoppeling gegeven, bij de
opmaak van het verslag heeft hij per e-mail zijn ontslag bevestigd. Alle 4 deze leden worden ontslagen uit de
TSR. TSR dank hen voor hun inzet.
Nieuw lid TSR
Paul Embrechts
Motivatie: Ik zou graag toetreden voor de club ‘Team Kempen’. Ik denk dat het ook voor mijn job als
sportpromotor – coördinator SNS pas Noorderkempen’ een meerwaarde is omdat ik dan de mensen waarmee ik
mail/telefoneer rechtstreeks kan contacteren. Bovendien kan het helpen om jongeren aan het sporten te krijgen
door snel in te spelen op nieuwe clubs, promotiecampagnes, eendagsevenemnten,…
Daarnaast ben ik ook LO leerkacht in de Sport en Handelsschool in Turnhout. Met onze sportrichting hebben we
ook veel leerlingen die in een of andere Turnhoutse vereniging zijn aangesloten. Soms komen er ook
toekomstige trainers uit. Daarnaast werk ik nauw samen met Thomas More, sportpromotie, Sarah ‘Hmadoun.
Paul Embrechts wordt opgenomen als nieuw lid van de TSR

3. Toelichting Globaal Sportinfrastrutuur Plan Vlaanderen
Sport Vlaanderen heeft een ‘Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen’ (GSV) opgemaakt.
Volgende decreten komen voort uit het GSV.

3/5

VERSLAG TSR
1. Decreet m.b.t. bovenlokale sportinfrastructuur
- Alle mogelijke aanvragers (zowel stedelijk als niet stedelijk, zowel vzw, nv, …)
- Minimum drempel bovenlokaliteit
- Inhoudelijke beoordelingscriteria
o Bereik, behoefte, samenwerking, integrale toegankelijkheid (universal design) en innovatie
- Subsidie 30% - vermoedelijk maximum 1 miljoen euro/dossier (bedrag niet opgenomen in voorontwerp)
o enkel op het sportgerelateerde, dit telt niet voor het horecagedeelte
- Bij meer vragen kan je contact opnemen met Stijn.boons@sport.vlaanderen.
2. Decreet m.b.t. topsportinfrastructuur
- Private en publiekrechterlijke rechtspersonen komen in aanmerking
- Subsidie 50% - vermoedelijk maximum 3,5 miljoen euro/dossier (bedrag niet opgenomen in
voorontwerp)
- Men wil zich focussen op de ‘grootste steden van Vlaanderen’ dus liefst Antwerpen, Leuven, Hasselt, …
(maar Turnhout kan dit rijtje aanvullen J)
- Hogere eisen inzake hoogtechnologische uitrusting en wetenschappelijke omkadering
o Behoefte
o ‘de mate waarin de topsportinfrastructuur prioritair ter beschikking staat van de Vlaamse
topsporters en topsporttalenten’
o Uitbouw van één-campus-model topsport
o ‘de mate waarin de topsportinfrastructuur een perspectief biedt voor kwaliteitsontwikkeling en
innovatie’
- Bij meer vragen kan je contact opnemen met filip.verheirstraten@sport.vlaanderen.
Ondertussen weten we ook dat de 4 ingediende dossiers voor de oproep naschools verhuren van
sportinfrastructuur niet weerhouden zijn. De dossiers scoorden 78/100 voor Sint Victor, 77,5/100 voor GO!
sportzaal campus Boomgaardplein, 70/100 voor GO! sporthal Horito en 60/100 voor sporthal Sint PIetersinstituut.
Het is jammer dat we met deze goede scores geen enkel dossier binnen haalden. Er zijn 158 dossiers ingediend,
enkel dossiers die hoger dan 80 scoorden hebben subsidie weerhouden.

4. Terugkoppeling adviezen
a. Kempenrally 2017
Op 9 maart 2017 keurde het schepencollege de evenementaanvraag goed voor de organisatie van de
Kempenrally op 16 december 2017. Er werd beslist dat Kempenrally – op advies van de sportraad – gelijkgesteld
wordt met de geldende tarieven en retributies voor erkende Turnhoutse verenigingen voor de organisatie van de
Kempenrally 2017.

5. Werkgroepen en afvaardigingen
a. Terugkoppeling werkgroep AV en KV
Evaluatie is gebeurd per mail en wordt meegestuurd met het verslag.
KFCT wil graag met supporters komen vieren op het stadhuis tijdens de aanstaande kampioenenviering. Dit kan
niet goedgekeurd worden, want dit past niet in het programma van de kampioenenviering.
Misschien moet de ‘format’ van de viering herdenkt worden. Dit wordt opgenomen door de werkgroep.
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b. Opstart werkgroep ‘adviesvoorbereiding nieuwe legislatuur’
Het lijkt nog even weg, maar oktober 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de TSR kan er dan advies
aangeleverd worden. De vraag is wanneer, onder welke vorm en hoe het advies opgesteld zal worden.
Het komende sportradentreffen, gepland op zaterdagvoormiddag 17 juni 2017, zal dit thema behandelen.
Vanuit de sportraad van Oud-Turnhout en vanuit de cultuurraad in Turnhout weten we dat zij nu al aan de slag
gaan om een advies voor te bereiden met de belangrijkste actiepunten voor sport. Zij willen hun nota klaar
hebben en begin 2018 aan de verschillende partijen bezorgen zodat de actiepunten van sport mee opgenomen
worden in de partijprogramma’s.
De aanwezigen vinden dit een goed idee. Voorstel om een sportcafé te organiseren in het najaar. Het idee nog
even laten rijpen. Oproep binnen de leden wie interesse heeft.

c. Terugkoppeling beheersorgaan sport
Verslag beheersorgaan wordt overlopen en meegestuurd met het verslag.

d. Terugkoppeling organisatie sportcafé
Volgende sportcafé heeft als thema ‘samenwerking tussen clubs en diverse stadsdiensten’ i.f.v.
evenementen. Uitnodiging gaan eerstdaags weg. Werkgroep komt opnieuw samen om de verdere details te
bespreken.

e. Terugkoppeling werkgroep erkenningen en subsidies
Vergadering van 12-04-2017 wordt overlopen.
Toekomst: aanvragen voor startende toelage die toegekend worden, worden pas na 6 maanden uitgereikt na
evaluatie. Verslag wordt meegestuurd.

6. Schepenkwartier (HA)
- Stavaza Waterheide. IOK zal aangesteld worden om de stad Turnhout bij te staan voor de
grondverwerving. De sportdienst zit ook samen met de clubs voor de verdere realisatie van het project.
- De stad Turnhout heeft kleedkamercontainers gegund die op WSS(White Star Schorvoort) zullen staan.
- Er zijn gesprekken lopende met het ijssportcentrum richting definitieve ijshal. Ze bereiden hun
bouwplannen en businessplannen voor om toe te lichten aan het schepencollege. De tijdelijke
vergunning loopt voor 5 jaar.
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7. Clubcontacten, lopende dossiers, vragen en klachten (LA)
Geen meldingen.

8. Varia, meldingen & rondvraag (ES)
Er is een vacature vacant voor ‘consulent sportinfrastructuur’. Indienen kan tot 2 mei.
Daarnaast is er een nieuwe ‘manager beleving’ aangesteld. Zal vermoedelijk in de zomervakantie starten.
Uitnodigingen:
- Vrijdag 2/6 stadsparkfeestenloop
- Zaterdag 3/6 t.e.m. 6/6 stadsparkfeesten à uitnodiging voor kassapermanentie komt nog
(Fred liefst op vrijdag)
- Zaterdag 3/6 Heistse pijl – vertrek op de Grote Markt
- Zaterdagvoormiddag 17/6 Sportradentreffen - Arendonk
- Zaterdag 24 en zondag 25/6 Levensloop
Kurt:
-

tennisterreinen gaan open vanaf mei 2017. Gratis, reserveren kan maar is niet verplicht.

Agendapunten TSR 23 08 2016
- Opstart werkgroep ‘adviesvoorbereiding nieuwe legislatuur’
Agendapunten TSR 06 12 2016
- Nog geen

Bijlagen:
-

evaluatie AV en KV
verslag en powerpoint beheersorgaan 15 3 2017
verslag werkgroep ERK&SUBS 12 4 2017

Einde vergadering: 21.40 uur
Volgende vergadering: Woensdag 23 08 2016 om 19.30u + locatie (nog te bepalen)
Volgende TSR activiteiten:
- Sportcafé op woensdag 10 5 2017, 19.30u, cafetaria sporthal Technico
- Kampioenenviering op vrijdag 9 6 2017, 19.00u, stadhuis

