- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
27 september 2010
AANWEZIG:
Chris Helsen – deskundige
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub
Tom Lambrechts – AC Hulshout

Leen Van Den Eynde – school HH
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen
Els Vetters – deskundige

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – Schepen van Sport

Ellen Schollaert – school wmb
Ludo Celen – wtc Pallietertrappers
Gustaaf Wuyts – TTC HH

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

EVALUATIE DAG VAN DE SPORTCLUBS 2010
De opkomst was zeker groter dan vorig jaar.
In totaal zijn er 170 initiaties gevolgd.
Naar organisatie zijn er weinig problemen, misschien opteren om naar een halve dag toe te gaan en
de inschrijflijst tot 1 te beperken.
Omtrent promotie worden volgende suggesties aangehaald:
- Meer via verenigingen gaan, vbn : kwb, kvlv,…
- Ook eens nagaan op de clubs hier enige respons op krijgen?

3.

zakjes

EVALUATIE VELDLOOP SVS
Volgende werkpunten worden gesteld:
- de aankomst langer maken
- meer mensen aan de aankomst zetten
- vuilbakken aan de aankomst zetten
- volgend jaar eventueel medailles en bekers uitdelen (met hierop : scholencross Hulshout)
- evaluaties aan de leerkrachten meegeven
- paraplu voorzien of tent voor zakjes

Aankomst

4.

VOORBEREIDING GROOTOUDER EN KLEINKIND SPORTNAMIDDAG
Wie? Opa en oma met kinderen van 1e, 2e en 3e leerjaar
Wat? Activiteitenprogramma:
- Parachute
- AC Hulshout
- BBC balvaardigheid
- Opblaasbaar sjotterkast
- Altis

Nog te regelen:
- Affiches
- Invulpapieren
- Site-aanpassingen
- Pers verwittigen
- Doorschuifformulieren
- Wegwijzers
- Promotie doorsturen naar de verschillende clubs

5.

ADVIES OMTRENT MASTERPLAN
- petanque: gunstig advies
- speeltuin: de sportraad geeft hier een ongunstig advies voor , zij stellen een beachvolleybalterrein
voor ipv een speeltuin. (voor dit terrein dient met wel een zeil te voorzien)
- minigolf:ongunstig advies
- voetbal: gunstig advies
- tribune: enkel gunstig indien er een 3-dubbele functie kan aangekoppeld worden:tribune
wielerpiste, voetbal en bergruimte
- berging: gunstig maar dan wel met de berging voor de atletiek samen met een tribune aan de
atletiekpiste
- vijver: ongunstig: het opvangbekken willen ze rechtdoor doortrekken
- BMX: gunstig

 de raad wil wel dat er bij elk nieuw aspect een dialoog wordt geopend met een desbetreffende
sportdeskundige
 zij hadden graag dat er geen fuiven meer toegelaten worden in het sportpark, zij zouden dan
liever ergens anders polyvalente zalen voorzien.
Atl vraagt ook om de bomen tussen de atlpiste en het goorveld te behouden !
zij hadden graag het voorstel van de petanque langs de seniorencommissie laten passeren.

6.

ADVIES OMTRENT NIEUWE AANPAK GEMEENTEBLAD

De raad wil duidelijke deadlines met 1 duidelijk contactpunt.
Graag hadden zij ook een jaarkalender dat per maand kan aangevuld worden.

7.

VARIA
- De raad geeft aan dat zij zeker een advies willen geven over de nieuwe concessie!
- Het dak van de sporthal lekt! De sportfunctionaris bekijkt dit nader en lost dit zo snel mogelijk op.

8. SPORTAGENDA
14/05/2011: judo clubkampioenschap
12/11/2011: judo groen/blauw tornooi

9.

VOLGENDE VERGADERING
Volgende algemene vergadering: 18/10/2010 20u30
Vergadering einde: 23.00

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

