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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden
Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

11 maart 2013
Tom Lambrechts, Leen Van Den Eynde, André van Riel,
Priscilla Van Herck, Elien Bergmans, Lien van Hemelen
Chris Helsen, Gustaaf Wuyts, Els Vetters, Mario Peeters
Priscilla Van Herck

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd

2. Agendapunten
2.1. kampioenenviering
De kampioenenviering moet toch dringend bekeken worden.
Wanneer: 24 mei 2013
Waar: de uibaters van de cafetaria hebben goede condities op papier gezet, hierdoor kiest de
sportraad voor de sporthal.
Spreker: momenteel 2 kandidaten: Jos Willems of Frank Raes. Tom belt met Jos Willems om
te zien of hij kan. Daarna moet ook de vergoeding bekeken worden. De SF koppelt terug na
meer info.
Cadeau: handdoek cfr vorige jaren
Gadget: lampjes met de kleuren van het logo
2.2. Dag van de sportclubs
Zondag 8 september gaat de dag van de sportclubs door in de voormiddag. De volgende
zondag is geen optie want dan zou dit samenvallen met de vlottentocht te Hulshout.
Eventueel moet eens bekeken worden of we kunnen werken met blokken van 3 kwartier.
Aandachtspunten voor deze editie: meer reclame maken : grote reclameborden, in
gemeentelijke reclameborden, op einde van schooljaar al iets meegeven, …
2.3. Bestuursakkoord
Toelichting van Schepen van Sport (Elien Bergmans) :
Visie: ondersteunen van sport , want Hulshout leeft in sportgebeuren.
Grote focus op infrastructuur in verleden, nu zal de focus de komende 6 jaar liggen op het
optimaal gebruik, de toegankelijkeheid,en de promotie van sport door sportdienst. De
sportdienst moet aanvullend zijn op het aanbod van de sportclubs.
Samenwerking wordt de ‘key’!
Werkingskosten moeten geoptimaliseerd worden, elke bijkomende investering zal een
kosten –baten analyse ondergaan.
Efficiënt inzetten van infrastructuur, gebouwen gebruiken voor meerdere doeleinde vb
centralisatie van vrijetijdsdiensten en de energiekosten in toom houden, liefst nog laten
dalen.
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Er wordt een focus gelegd op laagdrempelig sportbeleid ( kansengroepen: senioren,
gehandicapten, kinderen, jongeren).

Opmerkingen vanuit de sportraad:
- Locatie sportdienst moet aangepakt worden: mensen vinden de sportdienst nu niet.
- Zaalwachter zou eigen kledij moeten hebben die opvallend is en duidelijk aangeeft wie de
zaalwachter is. Mensen weten vaak niet wie ze kunnen aanspreken. Een gsm of bieper zou
ook zeer praktisch zijn, want anders kan het een lange zoektocht worden.
- Controle sportpark zou moeten verhogen.
- Centralisatie van de vrijetijdsdiensten kan enkel toegejuichd worden !!!
- Meer bewegwijzering voorzien.
- Om de energiekosten te bewaken zouden zonnepanelen misschien een goede optie zijn.
- Focus mogelijks leggen op extra invullen doorheen de dag. ( sportdagen organiseren voor
scholen, verjaardagsfeestjes,… )
- Langetermijn visie!!!!
2.4. nieuwe samenstelling sportraad
Binnen de 6 maanden moet onze sportraad terug samengesteld zijn. Hier moet er een
gedacht worden aan mogelijke veranderingen. Hoe kunnen we het vrije tijdsgegeven in onze
sportraad brengen? Werken met afgevaardigde van verschillende raden? 2 Maal per jaar
een vergadering met alle voorzitters en ondervoorzitters? Op basis van de agendapunten
iemand uitnodigen?
Er staan dit jaar ook een aantal grote belangrijke brokken op de agenda:
subsidiereglementen, meerjarenplan,… . Werken met werkgroepen kan hier zeer praktisch
zijn. Wegens de minieme opkomst , wordt dit punt hernomen naar volgende vergadering.
2.5. aanvraag subsidie en erkenning
Alle aanvragen zijn binnen , maar door het weinige volk hernemen dit punt naar de volgende
vergadering.

2.6. sportagenda
2 februari provinciaal kampioenschap veldlopen
16 juni vrijwilligersontbijt
2.7. varia
Er is geen varia.

Einde: 22u00
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