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VERSLAG

Sportraad: Algemene vergadering

Datum vergadering
Aanwezig leden

11 juni 2012
Louis Deckers, Leen Van Den Eynde, Tom Lambrechts, Gustaaf
Wuyts, Mario Peeters, Els Vetters, André van Riel ( in
vervanging van Johny Helsen), Frank Van Eynde
Priscilla Van Herck, Maurice Ooms
Chris Helsen, An Van Den Bergh, Danny De Bie
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.30 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Actie

Wie

Deadline

status

2. Agendapunten
2.1. Erkenningen sportclubs
Volgende verenigingen kregen een positief advies omtrent de erkenning:
- AC Hulshout
- Altis vzw
- BBC Zuiderkempen H&N
- Europe-gym kickboxing
- Judoclub Hulshout
- KFC Houtvenne
- Racing Westmeerbeek
- SCOTT-team
- Sportiva Squashclub Hulshout
- TC Lybo
- TC Sportiva Hulshout
- TTC Hulshout
- Volleywood
- Wielerteam Hulshout
- WTC Pallietertrappers
- FC Heidester
- De Gruun Zipkes

Volgende vereniging kreeg een negatief advies door het laattijdig binnen brengen van de
aanvraag:
- TC de Rakket
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2.2. Jaarlijks verslag 2011
Het jaarlijks verslag wordt goedgekeurd door de Algemene vergadering.
2.3. sportpromotor
Op woensdag 6 juni zijn de examens doorgegaan voor de aanwerving van een halftijdse
sportpromotor. Hierbij hebben we 4 effectief deelnemende kandidaten gehad.
Het verslag van de jury is vertrokken naar het CBS voor een beslissing.
Van zodra er meer geweten is, wordt dit doorgegeven aan de Algemene vergadering.
2.4. Sportagenda
- Altis: Interclub 24 en 25 november 2012
- Altis: 10 of 11 maart 2013 , dit zal samenvallen met het 40-jarig bestaan van de club
- BBC :24-26 augustus 2012 memorial
2.5. Varia
- In verschillende gemeenten organiseren ze lessen om te leren fietsen (cfr flyer: kijk ik leer
fietsen) Zou dit vanuit de sportdienst georganiseerd kunnen worden? SF bekijkt dit en gaat
eventueel een kijken bij de gemeenten die dit reeds organiseren.
- belijning sporthal : zowel de volleybal als de BBC vragen wanneer de lijnen zullen aangepakt
worden. SF bevestigd dat dit deze zomer op het programma staat. Met zekerheid de 1e week van
september , maar we staan eveneens als 1e op de last minute lijst. Voor BBC zouden de lijnen
van het groot veld echter aangepast moeten worden voor 5 augustus en de kleine terreinen voor
23 augustus. SF bekijkt of dit mogelijk is en koppelt terug naar de betrokken clubs.
- In verschillende gemeenten zijn er ook zwemreeksen voor volwassenen. De vraag is om dit eens
even te bekijken vanuit de sportdienst. SF bekijkt dit verder en houdt de SR op de hoogte.
- Altis vraagt of zij een bovenlokaal kunnen huren voor hun algemene vergadering. Sf spreekt dit
verder af .
- volleybal palen kennen een paar mankementen: aanspanmechanisme en onderste haakje weg
voor onderste spandraad aan te bevestigen. Sf zet dit in werkopdracht naar de technische
dienst.
- Altis geeft aan dat de lekken in de turnhal blijven duren en vragen wanneer hier een oplossing
voor gevonden wordt. Zowel de SF als de schepen van sport geven aan dat we alle mogelijke
stappen ondernemen om hier een goede oplossing voor te zoeken. Maar de ervaring leert ons
dat dit geen makkelijke opdracht is! Indien er vooruitgang in de zaak wordt geboekt, zullen we de
clubs op te hoogte stellen.
- sporteldag was geen succes in deelnemers van onze gemeente: De vraag wordt hier gesteld of
we hier meer energie in moeten steken om dit bekend te maken onder de mensen. De AV was er
wel van overtuigd dat een tegemoedkoming in het deelname geld geen optie is, want de nadruk
moet liggen op het sporten in eigen gemeente. De inzet van een bus is zeker wel positief
ontvangen door de AV, maar zij geven ook aan dat de gangmakers van de seniorenverenigingen
moeten mee zijn met het evenement om zo de mensen aan te sporen. Het reslutaat van de
enquête zal echter bepalen wat mogelijke verdere stappen zijn.
Einde: 21:45
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Volgende vergadering: 10 december 2012

Actielijst
Actie
Inschrijving dag van de sportclubs invullen en afgeven aan
de SF
Bekijken en mogelijks uitwerken fietslessen voor kinderen
Bekijken en mogelijks uitwerken zwemreeks voor
volwassenen
Volleybalpalen laten bekijken en repareren
Belijning sporthal proberen te vervroegen

Wie
Alle clubs

Deadline
2 juli

SF
SF

Sept
sept

SF en TD
SF

Asap
asap
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