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1. Toelichting door optisport – zwembad stadspark
Sinds de opening draait het zwembad technisch goed. Er is ook een samenwerkingsovereenkomst met Veolia.
De kwaliteit van het zwembadwater is goed.
Het moeilijkste in de exploitatie is het personeelsbeleid. Het invullen van een volledige personeelsbezetting met
de huidige openingsuren is een uitdaging. Dit vooral m.b.t. schoonmaakpersoneel. Het schoonmaakteam wordt
nog uitgebreid t.o.v. inititieel ingepland, in januari start er een 4e medewerker.
De prognoses zeggen te eindigen rond de 180.000 bezoekers in het eerste openingsjaar.
Volgende 3 peilers lopen financieel minder goed dan gebudgetteerd:
Ø Recreatief zwemmen
Recreatief zwemmen is lager dan gehoopt, het aanbod voor de leeftijd van lagere schoolkinderen. Er
zijn water springkastelen aangekocht die tijdens het weekend in het 25 meter zwembad geplaatst
worden. Daarnaast probeert men via kleine acties de attractiviteit op te krikken: bv. Loopmat in het
water, Zed de haai die op de kant van het zwembad komt voor de kinderen.
De komende speciale actie is een 10+2 beurtenkaart voor bijvoorbeeld ouder/kinder zwemmen
Ø Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen is niet rendabel. Men zoekt hier naar een oplossing.
Ø Horeca
Naam ‘de kantine Turnhout’ zal de nieuwe naam van het horeca gedeelte worden.
Volgende peiler is beter dan financieel gebudgetteerd:
Ø Zwemles: Meer dan 650 kinderen die wekelijks zwemles volgen
- Stijging blijft zichtbaar
Ook hier is een voldoende personeelsbezetting een uitdaging.
Er is veel vraag naar zwemles voor volwassenen. Hiervoor is een extra uur per week ingeroosterd. Er loopt een
enquête tijdens het dameszwemmen op zaterdagavond en hier wordt gepolst naar mogelijke interesse voor
zwemles voor vrouwen.
Daarnaast zoeken ze nog extra sportief zwemaanbod. à vb. Aqua’tackyo
Vragen vanuit de TSR:
- Er zijn meldingen dat er onder water gefotografeerd/gefilmd wordt in het zwembad. Hiervan is geen
officiële melding. Vanuit optisport mogen de eigen familieleden gefotografeerd worden, geen andere
mensen in het zwembad, maar dit is moeilijk controleerbaar.
- Er wordt veel moeite gedaan om het proper te houden, maar dit lukt niet altijd. Er hangen
pictogrammen om te melden dat men niet met schoenen in de natte zone mag komen, maar dit wordt
niet altijd gevolgd. Er is tevens ook een speciale mob aangekocht om dit tegen te gaan.
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- Melding dat er vuil op de wateroppervlakte drijft. Dit wordt meegenomen door Maarten.
- Melding over de mindere bediening in de horeca.
Sportraad vraagt om sportclubs hetzelfde te behandelen m.b.t het inzetten van een redder na de openingsuren.
Schepen zegt nog dat we blij zijn dat het zwembad technisch goed draait. Dat is het belangrijkste, de andere
pijnpunten kunnen nog weggewerkt worden.

1. Goedkeuring verslag ‘Sportraad 23 8 2017’
Terugkoppeling vorig verslag:
Vraag van Koen De Busser om de sportraadleden te feliciteren voor hun engagement dat zij opnemen voor de
Turnhoutse sporter. Hij vindt het jammer onvoldoende tijd te kunnen vrijmaken om deel te nemen aan de TSR. Hij
is vanaf vorige vergadering geen lid meer van de raad van bestuur.
Het verslag wordt goedgekeurd

2. Vraag tot advies
a. Vraag naar ‘open zwemwater’ vanuit Team Kempen
Team Kempen stelde eind mei de vraag aan de Sportdienst om te mogen open water zwemmen op de
Mellevijver. Dit is besproken op het beheerscomité Mellevijver op 18/8/2017 (waar agentschap Natuur & Bos,
stad Turnhout en de gebruiksgerechtigde verenigingen deel van uitmaken) en er werd niet ingegaan op deze
vraag. Dit is zo gecommuniceerd naar Team Kempen.
Sportraad adviseert om het opnieuw te onderzoeken of er op een veilige manier kan gezwommen worden door
sportclubs.

3. Werkgroepen en afvaardigingen
a. Terugkoppeling AV vzw dienstverlening
De AV heeft plaats gevonden op 27/11/2017 en een extra AV is ingepland op 13/12/2017.
De vzw zal ontbonden worden en de gelden gaan naar de vzw Raadsherenpark. Van dit budget moet er 10.000
euro besteed worden voor de belevingswaarde van het park op sportief vlak op te krikken.
Van de huidige materialen die eigendom zijn van de vzw zullen niet hersteld worden. De stad bekijkt wat het zelf
houdt, daarna kunnen de materialen die in orde zijn aangekocht worden door verenigingen (zij ontvangen een
schrijven)
Minder relevant voor sport, maar de tenten worden gefatsoeneerd en in uitleen voor jeugdverenigingen gestoken.

b. Terugkoppeling werkgroep erkenningen en subsidies
Werkgroep is bij elkaar geweest op 13/11 en 30/11 om de subsidie-aanvragen te bespreken.
Er waren 2 nieuwe vragen tot erkenning: Dance Center Hertoginnendal Turnhout vzw (DCHTvzw) en Fun
Runners. Oke voor erkenning, geen startende subsidie.
De aanvragen ADSM werden besproken en in totaal worden 4 dossiers weerhouden en zal er in 2017 een som
van 2.869,97 euro uitbetaald worden. Het overige bedrag (2.130,03 euro) wordt overgedragen naar 2018.
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Mbt de aanvragen algemene subsidie, jeugdsportsubsidie en G-sport is er een verslag opgemaakt.
Om verschillen te verklaren zijn er steekproeven genoegen. De werkgroep deed controle om verschillen te
verklaren bij volgende sportverenigingen: ATAC, NOT, Recreas – S Sport & S-sport – afdeling Turnhout recreas
(zijn 2 verschillende sportclubs met aparte besturen en met apart sportaanbod, maar de naam is wel zeer
gelijkend), TTK en VTT.

c. Terugkoppeling werkgroep ‘voorbereiding volgende legislatuur’
Het advies voor de politieke partijen wordt opgemaakt en omvat volgende items: infrastructuur, sportaanbod,
clubwerking en dienstverlening&communicatie.
Voorstel is om dit advies korteling voor te stellen aan alle politieke partijen
Wanneer: woensdag 28/2, 19.30u D’Vine Turnhout
Let op! Alle bevraagde partners willen het eindresultaat zien.
Dit zal met alle clubs gecommuniceerd worden.

d. Terugkoppeling sportcafé 15 11 2017
Het doel was een sportbeurs te organiseren met de sportclubs zelf.
25 deelnemers van 21 sportclubs. Goede opkomst.
Verslag wordt toegevoegd als bijlage.
Voorlopige conclusie:
-

Wanneer: zaterdagnamiddag 25/8, voor DDT

-

Waar: voorkant Warandeplein

-

Wat: demonstraties, videobeelden, standje per vereniging

Er zijn 2 mogelijkheden: doe je een sportbeurs voor de sportende mensen of trek je het open zodat ook
passanten en dergelijke kunnen kennis maken met verschillende sporten.
Vervolg:
-

Woensdagavond 20 december nieuw planningsmoment. Doel is op voorhand dag en locatie mailen,
clubs die willen deelnemen kunnen die avond mee de planning maken.
i. Clubs mailen (2 aparte mails – deelnemers vorige keer, alle sportclubs) met definitieve
datum & locatie. Vergaderen opnieuw bij KBBC.

-

Voorbereiding die avond: bepalen algemeen concept, dan pas kunnen er werkgroepen opgemaakt
worden.

a. Terugkoppeling beheersorgaan voor de Sport 13 9 2017
Werd meegestuurd met het verslag.

b. Opstart werkgroep - START AV EN KV
-

AV wo 24/1
KV vr 9/2 en vr 8/6
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Werkgroep dient dringend opgestart te worden.
KST heeft vraag gesteld om informatie te krijgen over privacy wetgeving, voyeurisme ed.
Sportraad vindt dit een goed thema en het wordt als centraal thema genomen tijdens de AV .

4. Schepenkwartier
-

Einde concessie met Dirk Bosch ifv uitbating cafetaria sporthal stadspark.
Nieuwe oproep naschools openstellen sportinfrastructuur: advies TSR is vereist.
Er worden oplossingen gezocht voor de verenigingen actief in locaties Kongoplein en Lindestraat nadat
deze sites verkocht zullen worden.

5. Clubcontacten, lopende dossiers, vragen en klachten (LA)
Proefproject ‘inhaalbeweging leren zwemmen’ voor 1e graad middelbaar
Nieuwe oproep naschools openstellen sportinfrastructuur.
- Nieuwe subsidieoproep met deadline 27/2/2018
- Sportdienst heeft de oproep gaan toelichten op dagelijks bestuur van de onderwijsraad (4/12)
- Sportdienst heeft mailing verstuurd aan alle schooldirecties in Turnhout (5/12)
- Er wordt opnieuw contact genomen met scholen die vorige keer indienden (GO!, Sint Victor en Sint
Pieter)
- Nieuwe interesses: Thomas More (maar niet binnen deze oproep) en Hivset

6. Varia, meldingen & rondvraag (ES)
Data TSR 2018:
-

Moeten nog bepaald worden

Uitnodigingen:
- Vrijdag 29 december 2017: Hert & RUN - https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/hertrun/fe87f16f-a084-4db5-b762-d4c3b8c61ba5
Belangrijke data:
- AV woensdag 24/1
- KV vr 9/2 en vr 8/6
Terugkoppeling afvaardigingen op evenementen:
- Geen afvaardigingen gemeld.
Agendapunten TSR 2018
- Advies mbt subsidie-oproepen naschools openstellen sportinfrastructuur
Bijlagen:
-

verslag verwerking subsidieaanvragen
duiding verschillen subsidieaanvragen
verslag AV vzw dienstverlening
ontwerp opmaak ‘memorandum/actieplan TSR met advies richting volgende legislatuur’

Volgende vergadering: datum nog te bepalen

