- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
28 februari 2011
AANWEZIG:
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout
Frank Van Eynde – judoclub Hulshout
Chris Helsen – deskundige
Leen Van Den Eynde – GBS Hulshout

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Pierre Dua – sportiva squash club
Emiel De Wever - Altis
Els Vetters – Deskundige
Johny Helsen - WTC pallietertrappers

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – schepen van sport

Van den Borgh An - wielerteam
Danny De Bie – Deskundige
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist ’
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Vorig verslag wordt goedgekeurd

2.

KAMPIOENENVIERING

De kampioenenviering gaat door op vrijdag 13 mei 2011. Aangezien de Vloeikens te klein bleek , zijn
we nog op zoek naar een betere locatie. Deze wordt , van zodra geweten, doorgegeven.
Alle clubs mogen hun kampioenen binnenbrengen door middel van het voorziene
inschrijvingsformulier. Dit zal te vinden zijn op de website en via mail worden doorgestuurd.

3. ADVIES

OMTRENT MASTERPLAN

voetbalaccademie: 1 tegen, 1 onthouding, 8 voor maar!!! wel met een heleboel vragen: Wat zal de
huurkost zijn? kunnen de clubs er enkel gebruik van maken na 18u00? wat is de restwaarde na 50
jaar? Wat gebeurt er als de gebruikscapaciteit niet volledig kan opgevuld worden?
Vijver: Meerderheid is voor als de club zelf de kosten draagt, maar ze halen wel het item veiligheid
naar voor!!! Een omheining is zeker nodig! En ook stellen zij de grootte van de vijver in vraag. Kan
deze kleiner?
BMX parcours: meerderheid is voor als er een club is. Nu is dit een grote kost , zonder dat er
zekerheid is dat er een club zal ontstaan. Sommige leden hebben ook vragen bij de bezetting en het
gebruik.
Berging: Alle leden zien dit als grote prioriteit!
Conciërgewoning: ook dit zien ze als een prioriteit om de veiligheid te vergroten! Momenteel is er
niet voldoende controle voor een sportpark dat zulke infrastructuren huisvest! Vandalisme duikt
steeds vaker op.
Speeltuin: veiligheid is hier zeer belangrijk.

Petanque: geen opmerkingen
Beachvolley: streng toezien op onderhoud en alles rein houden.

4.

VARIA

- Er is een nieuw plakreglement van dienst in onze gemeente. Indien je dus affiches in de 3
gemeenten wilt aanplakken, moet je deze binnen brengen bij Evi Discart. De gemeente plakt
zelf de affiches aan. Hieraan is een retributie gekoppeld, afh. Van de grootte van de
affiches en de hoeveelheid. Alle info hieromtrent: Evi Discart : 015/22.94.82 of
www.hulshout.be .

5.

SPORTAGENDA

Er zijn geen nieuwe data.

6.

VOLGENDE VERGADERING

maandag 20 juni 2011 21u00
Einde vergadering: 22u37

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

