- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
6 september 2010
AANWEZIG:
Chris Helsen – deskundige
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub

Leen Van Den Eynde – school HH
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen
Karlijn Ledegen – volleywood

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – Schepen van Sport

Tom Lambrechts – AC Hulshout
Ellen Schollaert – school wmb
Ludo Celen – wtc Pallietertrappers
Gustaaf Wuyts – TTC HH
Els Vetters – deskundige

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

SPORTCHEQUES

–

OCMW OPLIJSTING

Een aantal clubs dienen nog hun lijst binnen te brengen.
Daarna wordt de oplijsting doorgegeven aan de betrokken instanties.

3.

DAG VAN DE SPORTCLUBS 2010
organisatie van de dag zelf wordt overlopen.
Helpers?
- leen voormiddag
- de rest bekijkt het nog eens
kunnen al zeker niet:
- Els
- Frank
- Tom

4. VELDLOOP SVS
Maandag 27 september vanaf half 2 op het sportcentrum.
Er wordt afgesproken dat Leen, Tom en Priscilla nog een samenzitten omtrent de organisatie.
Mensen die zouden kunnen komen helpen mogen steeds een mailtje sturen!

5. WERKINGS -EN

IMPULSSUBSIDIES:

Subsidies zijn berekend en worden deze week doorgestort.
na goedkeuring wordt de berekening gemaakt.

6.

VARIA

- op de gevechtsportmatten zijn zwarte vlekken terug te vinden! Hoe komt dit? Er is iemand
van de jeugd van kickbox met iets aan zijn trainingsschoen wat gezorgd heeft voor de
vlekken. Onze kuisvrouwen gaan dit proberen op te lossen met een sterker kuismiddel. Want
de deuren worden wel degelijk gesloten bij manifestaties in de sporthal in het weekend.

-

- er dienen nog steeds passtukken gezocht te worden om te matten te laten aanpassen en
dus niet te laten schuiven. Ook dient er nog steeds bescherming aangebracht te worden aan
radiator en uitspringende muren.
De sportfunctionaris bekijkt dit dieper.
Kan gymnastiekland nog doorgaan ? SF vraagt dit aan altis.
Mario Peeters geeft aan dat hij graag het gemeenteblad zou aankrijgen! SF zorgt hiervoor.
Wat gedaan met de data van de sportclubs die niet in het gemeenteblad staan? SF kijkt dit na.
Probleem met ventilatie in bovenlokalen. SF legt dit voor aan technische dienst.

7. SPORTAGENDA
7/05/2011: mogelijks provinciale G-sportdag
11 december 2010: judokampioenschap volgend jaar zal deze in nov plaats vinden.

8.

VOLGENDE VERGADERING
Volgende vergadering: maandag 27 september 20u00
Vergadering einde: 21.15

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

