- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
10 januari 2011
AANWEZIG:
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist ’
Frank Van Eynde – judoclub Hulshout

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Pierre Dua – sportiva squash club
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
Elias De Wever – Volmacht Altis
Els Vetters – Deskundige
Johny Helsen - WTC pallietertrappers

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – schepen van sport

Leen Van Den Eynde – GBS Hulshout
Chris Helsen – deskundige
Van den Borgh An - wielerteam
Danny De Bie – Deskundige

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Vorig verslag wordt goedgekeurd
Opgelet! De data van judoclub Hulshout zijn niet opgenomen in activiteiten overzicht!!!

2. POLITIECODEX
De leden van de algemene vergadering van de sportraad hebben geen opmerkingen omtrent de
politiecodex.

3. ADVIES

CONCESSIE CAFETARIA

SPORTPARK

De leden van de algemene vergadering van de sportraad geven een positief advies omtrent het
concessie voorstel van de werkgroep indien volgende punten worden aangepast:
Artikel 9: Te koop gestelde producten en prijzen
INDOOR EVENEMENTEN: 3 mogelijkheden om uit te kiezen:
1. Uitbaters baten zelf cafetaria uit tijdens een clubevenement en geven 30 % (op drank inclusief BTW)
aan de bewuste vereniging.
2. De Club werkt in de cafetaria bij beperkte activiteiten. Hierbij ontvangt de concessiehouder 30 % (op
drank inclusief BTW)
3. De clubs betalen een vast huurbedrag € 250 (dit is inclusief BTW) + 15 % ( op dranken= bieren,
confiserie, frisdranken) De clubs bestellen zelf rechtstreeks bij de Brouwer. De Brouwer berekent de
15% voor de uitbaters van de cafetaria.

-

4 uitzonderlijke gelegenheden per jaar ipv 3

4. AANPASSING

SUBSIDIEREGLEMENT VANUIT

BLOSO

De leden van de algemene vergadering van de sportraad geven een positief advies omtrent het
schrappen van de puntentelling voor niet gekwalificeerde trainers, hierdoor wordt het schema van
punten voor diploma’s overgenomen. Cfr impulssubsidie

5. TUSSENTIJDSE

EVALUATIE

SBP

voorlopig hebben we volgende leden:
Leden stuurgroep:
- Priscilla Van Herck
- Louis Deckers
Mensen die toch nog geïnteresseerd zijn , kunnen dit steeds doorgeven bij de SF.

6.

VARIA

- Judoclub Hulshout geeft opnieuw aan dat het een blijvend gevaar is , indien de muren ,
verwarming,… niet beschermd worden in de gevechtsportenzaal! SF geeft aan dat zij de
verschillende alternatieven aan het uitzoeken is en zo snel mogelijk zal terug koppelen naar de AGB.
- Er wordt opnieuw nog eens de vraag gesteld wanneer de parking voor de tennishal zal aangepakt
worden. SF verzekert dat wanneer zij meer info heeft , zij deze zal meedelen met de
belanghebbende.
Mensen die toch nog geïnteresseerd zijn , kunnen dit steeds doorgeven bij de SF.
- Er wordt aangegeven dat de verslagen van de sportraad op de website niet meer up-to-date zijn!
SF past dit zo snel mogelijk aan.

7. SPORTAGENDA
8 januari 2012: crosscup

8.

VOLGENDE VERGADERING
Voorstel voor maandag 20 juni 2011
Einde vergadering: 22u37

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

