
Strategisch atelier vrije tijd  

 
Verslag van de plenaire vergadering van donderdag 8 juli 2021 om 19.30 uur, raadzaal administratief 
centrum 
 
AANWEZIG: Annemie Rossenbacker, Guy Tegenbos, Willy De Wachter, Melanie Daems, Peter Van 
Beek, Vincent Peters, participatieambtenaar Jo Spiessens, sectormanager vrije tijd Nick Verhoeven 
VERSLAG: Nick Verhoeven, sectormanager vrije tijd 
 

• Goedkeuring verslag strategisch atelier vrije tijd 20 mei 2021 
Het strategisch atelier vrije tijd keurt het verslag van 20 mei 2021 goed. 
 

• Participatieavond toekomstvisie ’t Hof 
Jo licht het draaiboek toe dat de werkgroep maakte voor de participatieavond. De 
andere aanwezige leden van de werkgroep vullen aan.  

o Goedkeuring draaiboek 
▪ Het draaiboek voor de participatieavond wordt goedgekeurd. Het is te vinden 

als bijlage bij dit verslag.  
▪ De doodle wees uit dat maandag 27 september 2021 het meest geschikte 

moment is voor de participatieavond. De avond start voor het publiek om 
19.30 uur. De helpers (zie lager) verzamelen om 18.30 uur.  

▪ Enkele dagen of weken voor de avond overlopen we de avond nog even 
praktisch, digitaal, met de mensen die wensen te helpen vanuit het strategisch 
atelier. Een planning en taakverdeling wordt opgemaakt door de 
administratie. 

▪ Om zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen zal de administratie de 
gebruikelijke communicatiekanalen inzetten. Daarnaast zal de hele algemene 
vergadering worden uitgenodigd en wordt opgeroepen aan de leden om 
zoveel mogelijk de eigen achterban aan te spreken. Jo zal hiervoor een 
standaardtekst doorsturen aan de leden zodat die kan worden verspreid aan 
alle potentieel geïnteresseerden. 

▪ Na de avond synthetiseert de administratie alle informatie tot een 
eindrapport. Dit wordt besproken op een volgend plenair strategisch atelier 
waarvoor een Doodle wordt gestuurd en op een daaropvolgend overleg 
teruggekoppeld aan het bestuur (zie lager) 

▪ De visie en beslissing rond het samenvallen van de locatie van het nieuwe 
administratief centrum met het nieuwe ’t Hof zou duidelijk worden in 
september. 

o Taak- en rolverdeling 
De leden wensen zoveel mogelijk rollen de avond zelf toe te kennen aan de 
leden van het strategisch atelier zelf. Het gaat over het klaarzetten en 
opruimen van de zaal, tafelbegeleiders en twee vliegende reporters. Via een 
mail willen we de oproep verspreiden aan de leden van het atelier. Annemie 
wenst alvast de ‘vrije tafel’ te leiden, Melanie wil graag vliegende reporter zijn, 
Peter wil helpen klaarzetten en een tafel begeleiden. Mocht er geen tweede 
vliegende reporter gevonden worden, zoekt de administratie iemand. Marc 
Helsen wordt voorgesteld als kandidaat. Stel je voor eind augustus kandidaat 
voor een van de taken door te mailen naar nick.verhoeven@herentals.be. 

• Traject ondersteuning verenigingen 
Na twee enquêtes waarin de verenigingen werden bevraagd over corona, richtte het 
strategisch atelier een werkgroep in om de enkele probleempunten aan te pakken. De 
focus en gevraagde acties concentreerden zich op de grootste vrees van het 
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verenigingsleven: het verlies van leden bij een heropstart. Het atelier vroeg om 
onderstaande acties uit te werken. Een stand van zaken wordt meegegeven door de 
administratie: 
o Webinar waarin alle communicatieondersteuning vanuit de stad werd toegelicht. 

Dit werd uitgevoerd. De verenigingen werden ook geïnformeerd met de 
ondersteuningsmogelijkheden en via de website van de stad, meer bepaald via 
https://www.herentals.be/evenementen/organiseren/promotie is nog steeds alle 
informatie raadpleegbaar. 

o De tool of databank waarop alle verenigingen van Herentals zichtbaar zijn met een 
eenvoudige zoekfunctie wordt gefinaliseerd door de communicatiedienst. Het 
strategisch atelier vraagt om dit operationeel te hebben tegen midden augustus. 
De kostprijs hiervoor, +/- 1.300 euro, gaat van het voorziene bedrag voor het 
strategisch atelier vanuit het coronanoodfonds. Er is nog zo’n 23.700 euro 
beschikbaar. 

o Een communicatiecampagne wil de tool enerzijds, de opstart van het 
verenigingsleven anderzijds, in de kijker zetten. Jo ontwikkelde hiervoor een 
affiche, te vinden als bijlage, die kan worden verwerkt tot mailbanners, voor 
sociale media,… De communicatieacties worden verspreid vanaf midden augustus. 

o Er wordt momenteel verder gewerkt aan de zalenzoeker. Zie verslag 20 mei 2021. 
Momenteel worden alle zaaleigenaars bevraagd. Hiervoor hebben ze een hele 
zomer de tijd. 

Het atelier uit zijn appreciatie voor de administratie om de gewenste acties 

professioneel uit te werken: dit is duidelijk het resultaat van wat het atelier gevraagd 

had. Het atelier vindt het belangrijk om begin 2022 de verenigingen opnieuw te 

bevragen over hoe ze de heropstart na (?) corona hebben ervaren. Op die wijze wenst 

men opnieuw het hart onder de riem te steken en te kijken of er bijkomende noden of 

wensen zijn. De resultaten wenst het atelier te gebruiken om eventuele bijkomende 

acties met het beschikbare budget uit te werken. Voor het uitwerken van de werkwijze 

en de vragen wordt in het najaar een werkgroep opgericht. 

• Interne evaluatie strategisch atelier vrije tijd 
De leden voelen aan dat een interne evaluatie met de beperkte opkomst vandaag 
enerzijds, het ontbreken van een structuur en methodiek anderzijds, op dit moment 
onwenselijk is. Het strategisch atelier spreekt onderstaande af: 
o Een plenair strategisch atelier in oktober wordt volledig gewijd aan dit onderwerp. 

We gebruiken de kwadrantenmethodiek, Annemie licht toe op de avond zelf, om 
het gesprek te openen. De administratie modereert zonder te mengen maar enkel 
de beslissingen en reglementen te bewaken. De leden wensen dit moment zo 
informeel mogelijk te organiseren, met aandacht voor netwerken en verdere 
kennismaking met elkaar. Een Doodle wordt verstuurd om een datum te vinden. 
We polsen bij Erik Thys of dit in de Chapelle kan en mag. 

o In een sessie van het atelier met zoveel als mogelijk bestuursleden wensen de 
leden het finale advies van ’t Hof terug te koppelen enerzijds, de finale interne 
evaluatie over te maken anderzijds. Dit overleg wordt best geprikt in het najaar. 
Een Doodle wordt gestuurd om een datum te vinden. 

o Het atelier vraagt de administratie om de vervanging van twee leden voor te 
bereiden en terug te koppelen op de evaluatieavond. Het atelier wenst de leden 
te vervangen omdat ze nooit aanwezig waren en ook nooit antwoorden op eender 
welke mail of oproep. 

• Varia 
Vincent Peters licht twee zaken toe vanuit het jeugdhuis met betrekking tot het 
strategisch atelier vrije tijd: 
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o Het traject rond de toekomstvisie onder begeleiding van Formaat vangt aan op 26 
augustus met een kerngroep vanuit het jeugdhuis. Het team mocht nieuwe leden 
verwelkomen die de genderbalans weer wat in evenwicht brengt. Het traject 
wordt gefinaliseerd in een advies eind dit jaar. Op het startoverleg staan volgende 
onderwerpen op de agenda: timing en uitleg over het traject, een vraaggesprek 
over de huidige infrastructuur, een beeld over wat de bestuurders willen weten en 
eerste conclusies. Vincent houdt het atelier op de hoogte van de processtappen. 

o Op 27 augustus organiseert het jeugdhuis een concert voor en door jongeren op 
het buitenplein van ’t Schaliken. Dit is mogelijk gemaakt door het advies van het 
atelier om gratis infrastructuur aan te bieden om in corona toch veilig en 
laagdrempelig activiteiten te kunnen organiseren. Vincent nodigt iedereen uit op 
de avond. 


