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VERSLAG TSR

Raad van Bestuur Turnhoutse Sportraad
23 08 2017
Datum: 23 08 2017 uur: 19.30 uur
Locatie: clublokaal VVW Turnhout vzw, De Picken – Mellevijver, Turnhout
Kenmerk: TSR_verslag_ES_2017 08 23
Aanwezig: Laure Aerts, Wilfried Sylverans, Kurt Persegael, Vic Schuer, Leo De Houwer, Geert Van Autenboer,
Paul Embrechts, Erik Smeets, Ludo Van der Veken, Kathleen Hermans, Rita Beyens
Verontschuldigd: Johnny Verachtert, Hannes Anaf, Fred Broeckx, Jan Schoeters
Afwezig: Erwin Druyts,

1. Voorstelling VVW Turnhout vzw
De club bestaat sinds 1971, maar sinds 1972 actief op de Mellevijver. In 1975 en 1976 werd het clubhuis en de
botenloods gebouwd met Britse hulp en in 1979 is de zeilschool gestart. De laatste verbouwing dateert van 1999,
toen is de nieuwe loods gebouwd.
Sinds 1988 is VVW een vzw. VVW heeft een gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de Mellevijver voor 25
jaar die vervalt in 2021. Laure volgt het dossier verder op zodat een verlenging van de
gebruiksovereenkomst voor VVW tijdig kan worden doorgevoerd.
Voor 2017 zijn er 24 cursussen gegeven met 162 deelnemers. Van deze cursisten is 74% lid van de
sportvereniging. In totaal heeft de club 328 leden, het meeste in 5 jaar. Het grootste deel van de leden is tussen 6
en 18 jaar. Zeilen is een bovenlokale sport, dus VVW heeft leden van over heel de provincie. Van de 328 leden,
zijn er 132 woonachtig in Turnhout.
VVW heeft 100% gebrevetteerde lesgevers voor het geven van de eigen zeilcursussen. Er is een jeugdwerking
voor de kinderen die al kunnen zeilen, maar 2x/maand wordt dit georganiseerd van maart tot en met oktober.
Tijdens het winterseizoen organiseert de club alternatieve activiteiten voor het clubgevoel levende te houden.
De powerpoint wordt toegevoegd aan het verslag.
De sportraad dankt VVW voor hun gastvrijheid.

2. Goedkeuring verslag ‘Sportraad ‘12 04 2017’
Voorstelling Paul Embrechts:
- Paul Embrechts heeft in het verleden al eens in de sportraad gezeteld. Paul is lid van ‘Team Kempen’ en
zij zijn gestart met een jeugdwerking. Vanuit Team Kempen zetelt hij in de sportraad. Daarnaast is Paul
nog leerkracht LO in de stedelijke handelsschool en is hij FOLLO leerkracht bij Sport Vlaanderen. Hij
staat in voor de sportsnack, SNS-pas en nog schoolsportactiviteiten.
Het verslag wordt goedgekeurd

3. Voorstelling Niels Van Mechelen
Niels is verontschuldigd op de vergadering. Onderaan een korte voorstelling voor het verslag.
Niels Van Mechelen is sinds 1 augustus gestart bij de Sportdienst als consulent sportinfrastructuur.
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Hij staat in voor het beheer van de sportinfrastructuur van de stad en de opvolging van afspraken en
overeenkomsten mbt sport (bv. Convenanten, erfpachten, contacten schoolsportinfrastructuur, …).
Niels is 26 jaar, woont in Oud-Turnhout en heeft een diploma Master in de Lichamelijke Opvoeding, optie
sportmanagement. Daarnaast is hij voorzitter van de reddersclub in Beerse.
Niels zal vanaf heden het beheersorgaan voor sportinfrastructuur opvolgen alsook het beheerscomité stadion.

4. Adviezen
a. Werkingsverslag en jaarbalans Sportregio Noorderkempen 2016
Het werkingsverslag en jaarbalans werd op voorhand meegestuurd met de uitnodiging.
Belangrijk om weten is dat we 12.000 euro positief resultaat hadden in 2016. Dit komt owv subsidies van hogere
overheden die niet opgenomen waren in de begroting alsook enkele vormingen die minder kostten. Het dagelijks
bestuur zal nieuwe voorstellen formuleren om in 2018 deze middelen te gebruiken voor het realiseren van de
doelstellingen.

5. Werkgroepen en afvaardigingen
a. Terugkoppeling werkgroep ‘adviesvoorbereiding nieuwe legislatuur’
Het verslag van de werkgroep werd als bijlage meegestuurd met de uitnodiging. Dit werd enthousiast onthaald bij
de sportraadleden. Het is een uitdaging om dit te realiseren.
De werkgroep vindt het voornamelijk moeilijk om de niet-georganiseerde sporter te betrekken. We gaan dit
proberen om via een facebook-poll of via de stadskrant.
De werkgroep plant opnieuw een vergadering en de eerste ideeën concreter te maken en om te zetten in acties.

b. Terugkoppeling werkgroep ‘erkenningen en subsidies’
Voor de sportraadvergadering is de werkgroep samen gekomen. Geen speciale zaken te melden. Het verslag zal
toegevoegd worden.

c. Voorbereiding beheersorgaan sport
Zal doorgaan op 13/9, agenda wordt opgemaakt en daarna verstuurd.

6. Schepenkwartier (HA)
Schepen Hannes Anaf laat zich verontschuldigen. Onderstaande info wordt toegelicht door Laure.
- Gepland in 2018:
i. Vernieuwing toplaag atletiekpiste stadion stadspark (250.000 euro)
- Turnzaal Kongoplein en dojo Lindestraat mogen door de clubs nog gebruikt worden tot 30 6
2018, daarna worden de gebouwen verkocht.
- Morgenavond (24/8) worden de plannen mbt het ijssportcentrum Turnhout toegelicht op
commissie 2, volgende week dinsdagavond (29/8) volgt een verenigingen- en een
buurtvergadering.
- De Sportdienst heeft het dynamo project gecontacteerd om voor de technico sporthal uit te
zoeken of zij vrijstelling van roerende voorheffing kunnen bekomen. Dit is momenteel lopende.
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7. Clubcontacten, lopende dossiers, vragen en klachten (LA)
Voor de start van het nieuwe sportseizoen worden er gebruikersvergaderingen gepland voor de sportclubs actief
op de Sporthoeve en in de sporthal. Tevens zal er op deze vergaderingen de ‘overdacht’ gebeuren van Peter
Bertels naar Niels Van Mechelen.

8. Varia, meldingen & rondvraag (ES)
Uitnodigingen:
- Zaterdag 26 augustus: Dwars door Turnhout – meer info op
http://www.sport.be/runningtour/dwarsdoorturnhout/2017/nl/?v=15102014
- Zondag 17 september: Zevendonk voor Muco – meer info op www.zevendonkvoormuco.be
- Woensdagvoormiddag 27 september: scholenjogging
Vic:
-

Schetsontwerp van de binnenruimte Technico is opgemaakt. Hiervoor is een
landschapsarchitect aangesteld.
i. Laure vraagt dit na en bezorgt deze info rechtstreeks aan Vic.

-

Wil graag de werkgroep ‘nieuwe legislatuur’ vervoegen.

-

Vraag of Erik de sportraad wil komen voorstellen op een vergadering van de seniorenraad. Erik
wil dat graag doen en zal daar informeren wat de noden van de sportende senioren zijn. (Laure
informeert bij Tania of Wim)

-

De lek in de berging van de sporthal stadspark is hersteld. Daarnaast zijn ze na de inbraak
deze week camera’s komen plaatsen. Hopelijk worden de deuren ook snel vervangen. Enkel
de staat van de sportvloer gaat achteruit.

Paul:
Rita:

Kathleen:

Agendapunten TSR 06 12 2017
- Terugkoppeling werkgroep ‘voorbereiding nieuwe legislatuur’
Bijlagen:
-

Verslag werkgroep ERK&SUBS 23 8 2017

Einde vergadering: 21.10 uur
Volgende vergadering: Woensdag 06 12 2016 om 19.30u + locatie (nog te bepalen)
Volgende TSR activiteiten:
- Sportcafé op woensdag 25 10 2017, 19.30u, onderwerp en locatie nog te kiezen
- werkgroep voorbereiding legislatuur op donderdag 7/9 om 19u, Café Sint Pieter (Wilfried en
Kathleen zijn verontschuldigd)
- Sportbestuurdersvergadering op dinsdag 26/9, (locatie nog te bepalen)

