- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
22 november 2010
AANWEZIG:
Leen Van Den Eynde – GBS Hulshout
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Chris Helsen – deskundige
Mario Peeters – BBC Hulshout
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist ’

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Pierre Dua – sportiva squash club
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
Emiel De Wever - Altis
Els Vetters – Deskundige

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – schepen van sport

Danny De Bie – Deskundige
Johny Helsen - WTC pallietertrappers
Van den Borgh An - wielerteam
Frank Van Eynde – judoclub Hulshout

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

JAAROVERZICHT

2010

Het jaaroverzicht 2010 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

3. DATA 2011
data voor volgend jaar:
buitenspeeldag: 6/04
fietsactie SVS:
provinciale G-sportdag: 7/05
week van de sportclubs: 10/9-18/9
vlaamse veldloopweek: 19/9-25/9
grootouder en kleinkind sportnamiddag: 3/11
zwembaddagen: 19 en 20/11
swimmathon: 21/11

4.

FINANCIEEL OVERZICHT

2011

Het financieel overzicht 2011 wordt goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering.

5. TUSSENTIJDSE

EVALUATIE

SBP

Voor 1 september 2011 moeten wij een tussentijdse evaluatie indienen bij BLOSO omtrent ons
sportbeleidsplan.
Hiervoor zal een stuurgroep moeten aangeduid worden om deze evaluatie stelselmatig uit te voeren.

De sportfunctionaris zal dan ook een mail opstellen om een dergelijke stuurgroep bij elkaar te
krijgen.
Geïnteresseerde kunnen zich kenbaar maken bij de sportfunctionaris via mail: sport@hulshout.be .

6.

VARIA

- Karlijn ledegen heeft ontslag genomen uit de algemene vergadering en de raad van bestuur van de
sportraad Hulshout. De sportraad dankt haar voor haar geleverde inspanningen!
- Sporten voor mensen met financiële beperkingen: onze bundeling is nog steeds niet rond, hierdoor
zullen een aantal clubs een mailtje krijgen om hun document ingevuld terug te sturen via mail.
- werkgroep kampioenenviering: er zijn een aantal zaken die mogelijks dienen te veranderen.
Hierdoor stelt de sportfunctionaris voor om een kleine werkgroep op te richten omtrent de
kampioenenviering. Dit kent vervolg via mail!
- Een lid stelt voor om een Sint en Piet vanuit de sportraad naar de sporthal te laten komen. Dit op
een avond dat er de meeste kinderen in het sportpark zich bevinden. De sportfunctionaris bekijkt de
mogelijkheden.

7. SPORTAGENDA
geen extra datums bekend

8.

VOLGENDE VERGADERING

Voorstel maandag 7 februari 20u30.

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

