- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
19 april 2011
AANWEZIG:
Chris Helsen – deskundige
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub
Leen Van Den Eynde – school HH

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Maurice Ooms – Schepen van Sport
Ludo Celen – wtc Pallietertrappers
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Ellen Schollaert – school wmb
Els Vetters – deskundige
Gustaaf Wuyts – TTC HH

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

KAMPIOENENVIERING

Deze gaat door op vrijdag 13 mei in de parochiezaal van Houtvenne.
Als gadget zullen 200 handdoeken besteld worden.
De komende week vertrekt een nogmaals een mailing voor het binnenbrengen van de kampioenen.
De spreker, Michel Wuyts vraagt 550 eur alles inclusief.
Naar de leden van de sportraad vertrekt ook een mail omtrent het aantal helpers er zijn.

3.

DAG VAN DE SPORTCLUBS

10 sept – 18 september
Dus voor ons wil dit zeggen 11 of 18 september als dag van de sportclubs.
De SF doet een bevraging bij de SR.

4.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

momenteel zijn volgende mensen kandidaat om te zetelen in de werkgroep:
- Louis Deckers
-Maurice Ooms
- Frank van Eynde
- Priscilla Van Herck
Zij zullen in Mei hun eerste keer samenkomen.

5. GEMEENTEBLAD
Voor het aangeven van evenementen , gelieve alle info te sturen naar communicatie@hulshout.be
Dit omdat er niet enkel een vermelding is van welke evenement maar ook: datum, organisator, begin
en einduur, inkomgeld, plaats, … .

6.

VARIA

- De judoclub haalt nogmaals het probleem aan met de te weinig bescherming van muren en
verwarming en eveneens het gemis aan aanpasstukken. SF geeft aan dat deze bezorgdheid
doorgegeven is aan het AGB en dat zij momenteel offertes aan het verzamelen zijn om een
mogelijke kostprijs te ramen.
- De voorzitter geeft aan dat er een nieuw wetsvoorstel op tafel ligt omtrent de verhoging
van het jaartotaal van de vrijwilligersvergoeding. Indien er verder info is , volgt deze.

7.

SPORTAGENDA

8.

VOLGENDE VERGADERING

geen extra data

volgende vergadering is gepland op 9 mei 19u30 .
Voorstel Algemeen vergadering 20 juni 21u00.
Vergadering afgerond op 21u15.

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

