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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

10 september 2012
Louis Deckers, Leen Van Den Eynde, Tom Lambrechts, Els
Vetters
Priscilla Van Herck
André van Riel, Frank Van Eynde, Chris Helsen, Maurice Ooms,
Mario Peeters, Gustaaf Wuyts
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Actie
Inschrijving dag van de sportclubs invullen en afgeven aan
de SF
Brief opstellen naar TC lybo met de vraag om aan te sluiten
bij VTV

Wie
Alle clubs

Deadline
2 juli = ok

SF

Afmetingen en foto opvragen van polsstokstand bij Bloso
En contactgegevens doorgeven aan Tom.

SF

Na beslissing
CBS  nog
opmaken
ok

2. Agendapunten
2.1. Evaluatie dag van de sportclubs
cijfers:
122 initiaties ----200 initiaties
Ong 80 verschillende inschrijvingen -----110 verschillende inschrijvingen
7 deelnemende sportclubs ----- 10 deelnemende sportclubs
Organisatie:
pluspunten:
- halve dag is een voordeel: laatste uur was wel al minder
- meeste clubs hebben zeer tijdig alles aangeleverd
Minpunten:
- Een aantal toch wel zeer belangrijke infrastructuren bleven onbenut. Dit is spijtig want dit zijn toch
wel toonaangevende zaken voor Hulshout en voor het sportpark.
Eventueel een andere club op de wielerpiste .
- verschillende opblaas-sportspelen niet zo in trek
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Promotie:
Pluspunten:
- leeuw kende veel aantrek en is al goed gekend, misschien ook een bezoek aan clubs / trainingen?
Minpunten:
- niet goed kunnen gebruik maken van gemeenteblad, door te laat info.  hierdoor veel vroeger
starten en info al doorgeven voor de vakantie (juni)
Activiteit:
Pluspunten:
- clubs waren steeds met voldoende aanwezig
- een aantal mensen zijn naar extra info komen vragen. Hierdoor zijn flyers van clubs wel zeer
praktisch!
Minpunten:
- evaluaties voor deelnemers voorzien: hierdoor beter zicht op werkpunten
Vragen vanuit clubs?
- Eventueel een mogelijkheid voorzien om de trainers te vergoeden?
2.2. Voorstelling week van de smaak, week van de senioren, zwembaddagen en swimmathon
14/11: swimmathon
17/11: zwembaddagen (eerst pret en dan brevet) start voorleesweek
18/11: concert kwartet 4 koper blazers
20/11: kookworkshop in Vloeikens
21/11: senioren wandeling ( historische wandeling) met Liers Vlaaike
24/11: Vlaamse kermis met lekernijen

2.3. sportpromotor
Eerste ronde was niemand geslaagd.
Hierdoor worden de examens opnieuw georganiseerd: 19 september is het schriftelijk examen
en 27 september is het mondeling examen.
We hebben 10 kandidaten.
2.4. Fluo hesjes senioren
Aangezien we een verhoogd budget hebben voorzien voor senioren dit jaar en de tijd te kort
is om nog een aangepast aanbod te creëren voor het einde van het jaar.
Is het voorstel om fluo hesjes te voorzien voor elke seniorenvereniging (okra HH, Houtv en
Wmb en S-plus)
Een mogelijk voorstel:
We zouden 30 hesjes voorzien per vereniging.
Per nieuw jaar kunnen ze er maximum 10 bij krijgen.
Prijzen per 200 stuks: Annio’s 1027,24 en Netex 750,20.
Hierbij is op de rug 1kleur bedrukking voorzien voor ons logo.
Plan van aanpak:
 Eerst eens horen bij alle verenigingen of dit mogelijk is en welke hoeveelheid.
 Ook haalbaarheid testen. (financieel)
Indien dit alles positief bevonden wordt, kan dit doorgaan voor de raad van bestuur.
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2.5. Veldloop scholen
De veldloop wordt voorzien op maandag 24 september in de namiddag.
De start is voorzien omstreeks 13u30.
Wel zal er aan de scholen gevraagd worden om vroeger aanwezig te zijn.
Er wordt het volgende voorzien: appels, flesje water, bon, medaille.
Wel zou er deze editie een naloper moeten voorzien worden.
De SF probeert hier nog vrijwilligers voor te vinden.
2.6. grootouder en kleinkind sportnamiddag
Deze zal doorgaan op 29 oktober 2012.
Zijn er suggesties naar invulling? Petanque, boccia, minigolf
2.7. sportagenda
geen nieuwe data
2.8. varia
- niveauverschil tussen parking tennis en sporthal: het niveauverschil begint zo groot te
worden dat automobilisten problemen kunnen krijgen. Kan hier iets aan gedaan worden?
De SF bekijkt dit.
- Sportradentreffen: op zaterdag 20 oktober gaat opnieuw het sportradentreffen door.
Geïnteresseerden geven hun gegevens door aan de SF.

Einde: 21:30

Actielijst
Actie
Sportradentreffen: kandidaten geven naam door.
Bekijken of het niveauverschil op de parking kan
weggewerkt worden.
Invulling voorzien voor grootouder en kleinkind
sportnamiddag
Navraag doen voor fluo hesjes senioren

Wie
RVB
SF

Deadline
asap
asap

RVB

asap

SF

8/10
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