- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
28 februari 2011
AANWEZIG:
Chris Helsen – deskundige
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen

Els Vetters – deskundige
Leen Van Den Eynde – school HH
Gustaaf Wuyts – TTC HH

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Maurice Ooms – Schepen van Sport
Ludo Celen – wtc Pallietertrappers
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Ellen Schollaert – school wmb

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

VASTE DATUM VERGADERING

Elke 2e maandag van de maand is vastgelegd als vergadering raad van bestuur.
behalve met de zomermaanden.
Dit komt op volgende data neer:
11/4
9/5
20/6 13/5 niet want dit is pinkstermaandag
12/9
10/10
14/11
12/12

3.

VELDLOOP SVS
Ook dit jaar nemen wij opnieuw deel aan de Vlaamse veldloopweek voor scholen van 24 september tot
2 oktober. De juiste dag kunnen we nog niet bevestigen , dit is afhankelijk van AC Hulshout.
Ook dit jaar zal de veldloop doorgaan tijdens de schooluren.
De SF brengt de scholen al op de hoogte.

4.

KAMPIOENENVIERING

De viering gaat door op vrijdag 13 mei 2011.
Dit maal wordt er geopteerd om de locatie te veranderen, aangezien de Vloeikens te klein wordt voor
de steeds grotere groep.
Het voorstel wat nu op tafel ligt is: de viering in de sporthal en de receptie in de cafetaria. De SF
zoekt dit verder uit of dit mogelijk is.
Als bedanking wordt er opnieuw gekozen voor een handdoek , met hierop geborduurd ‘ kampioen
gemeente Hulshout’ .
Een mogelijk kleiner gadget wordt bekeken door SF en doorgestuurd.
Er is vanuit het CBS opnieuw de vraag gekomen om er toch over na te denken de ‘ alternatieve
sporten’ terug in de viering te integreren.

Het antwoord van de RVB luidt als volgt:
‘ Deze kampioenen mogen zeker gehuldigd worden, maar niet op dezelfde viering. De opdracht is 3
jaar geleden aan de sportraad doorgegeven om de kampioenenviering te organiseren, zij hebben dit
ter harte genomen en een reglement opgesteld. De bedoeling was om tijdens deze viering effectieve
sportkampioenen te huldigen. Zo zijn ook alle clubkampioenen en dergelijke door de mazen van het
net gevallen. Als referentie is er toen beslist om de sportakkenlijst van BLOSO te hanteren , zoals
ook met de subsidies wordt gedaan. Wij hebben als minimum een provinciale podiumplaats
aangenomen, dit is bij de alternatieve sporten zeer moeilijk te bepalen! Dit zou ook willen zeggen dat
ook al hun clubkampioenen wegvallen. Waardoor van de groep van een 30-tal personen , max een 6tal gehuldigd kunnen worden.’
De stemming kende volgende resultaten: 6 tegen , 1 voor

5.

ADVIES OMTRENT MASTERPLAN

6.

VARIA

 wordt behandeld samen met AV

 wordt behandeld samen met AV

7.

SPORTAGENDA

 wordt behandeld samen met AV

8.

VOLGENDE VERGADERING
zie punt 2

Vergadering afgerond op 21u00.

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

