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

Els Vetters – deskundige
André van Riel – wtc Pallietertrappers
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – Schepen van Sport

Ellen Schollaert – school wmb
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.
Alle helpers zijn aanwezig in hun sportraad polo vanaf 19u00.
Volgende personen hebben zich opgegeven als helper:
- Tom
- Leen
- Els (neemt foto’s)
- Chris
- Louis
- Frank
- André (indien mogelijk)
Er wordt nog een mailing gedaan naar alle kampioenen / clubs om nogmaals duidelijk de plaats en het
uur door te geven.
Voor de viering van de Olympische sporten, huldigt het CBS de alternatieve sporten.
Deze huldiging start om 18u15.
Alle leden van de sportraad mogen aanwezig zijn, maar moeten niet.
De huldiging wordt verzorgd door het CBS.

3.

SPORTVERDIENSTE

Er zijn 3 kandidaturen ingediend.
Deze zijn via mail aan de leden bezorgd: Jos Michiels, Isidoor Van de Moer, André Milants.
Uit de anonieme stemming is de volgende persoon als winnaar gekomen: André Milants.
Zowel de sportverdienste als de 2 andere kandidaten worden gehuldigd.
De sportverdienste neemt de trofee in ontvangst en de andere kandidaten krijgen ieder een doos
pralines.

4. HULSHOUTDAG

Zaterdag 28 mei gaat de Hulshoutdag voor de 2 e maal door.
De clubs die zich hebben ingeschreven voor de infomarkt kunnen vanaf 9u00 komen opstellen.
De eerste bezoekers zijn voorzien rond 11u30.
Er zijn 4 stopplaatsen voorzien:
- sporthal
- bib
- Hof ter Borght
- chirolokalen Houtvenne
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen steeds meer info verkrijgen via website.

5. VARIA
- Ludo Celen, vertegenwoordiger van WTC pallietertrappers neemt ontslag. Zijn plaats wordt
ingenomen door André van Riel. De raad heet André welkom!

6.

SPORTAGENDA

Ronde van Hulshout: (3 x in Hulshout)
Dinsdag 21 juni 19u00
Donderdag 23 juni 19u00
Dinsdag 28 juni (prijsuitreiking) 18u30

8.

VOLGENDE VERGADERING
Raad van bestuur: 20/6/2011 20u00
Algemene vergadering: 20/6/2011 21u00

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

