Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
Tel: 015 22 40 11 - Fax: 015 22 40 14
www.hulshout.be
info@hulshout.be

VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

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

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Actie
Navraag kostprijs wandel en fietsartikelen

Wie
SF

Deadline
12/11

2. Agendapunten
2.1. Beeïndigen van voorzittersambt
Onze voorzitter Louis Deckers heeft beslist om na tal van jaren dienst, ontslag te nemen als
voorzitter van de sportraad en als lid van zowel de RVB als de AV.
De sportraad dankt Louis voor al zijn inzet en harde werk en betreurt het afscheid.
Attentie voor Louis voorzien en overhanden op de volgende RVB.
Bongobon tussen 25 en 50 euro.

2.2. Fiets en wandelartikelen senioren
Vorige vergadering was er vermeld dat we eerst gingen bekijken wat de kostprijs van de ander
gevraagde artikelen waren alvorens een beslissing te nemen.
De Sf heeft volgende prijzen doorgekregen: fluitje: € 3 en armband: € 3 zonder opschrift
Van de bordjes heeft ze nog geen prijs ontvangen.
Voorstel om samen met de hesjes eveneens fluitjes, armbanden en bordjes te bestellen.
De EHBO-kit en de reparatiekit vallen onder hun eigen bevoegdheden.
2.3. Evaluatie grootouder en kleinkindsportnamiddag
Minpunten:
- Uitdelen gadget is niet super vlot. Dit moet aangepakt worden. Bij laatste activiteit alles
verdelen.
- Minigolf naar elkaar laten spelen , sommige snelle groepen hadden te snel gedaan.
- 1 mat van petanque was onbruikbaar
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Pluspunten:
- Zeer grote opkomst! 55 kinderen en 73 grootouders = 128 totaal. (2010: 31 kind en 52
grootouders = 83 totaal, 2011: 28 kind en 37 grootouders = 65 totaal)
- Goede samenwerking met de helpers en clubs!
- Moeilijk om een evaluatie op te maken doordat er niemand kan rondgaan en alles even
bekijken.
- Foto’s van mindere kwaliteit
2.4. Overzicht activiteiten 2013
Februari
14 : wintersportdag
Maart
27: buitenspeeldag
Mei
17 mei : kampioenenviering?
30 en 31 mei : kleutersportdagen
Juni
13: sportdag gemeente
Augustus
6-9: voetbalkamp
19-23: omnisportkamp
26-30: kleutersportkamp
September
8 of 15: dag van de sportclubs
23-30: SVS Veldloop???
Oktober
28: grootouder en kleinkind sportnamiddag
November
13: swimmathon???
16: zwembaddagen??

2.5. Nieuwe geluidsnorm en wetgeving
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving
over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek
en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De geluidsnormen gelden dus voor een fuif
in een zaal , een dansvoorstelling, danslessen, achtergrondmuziek bij activiteiten,… . Activiteiten met
enkel niet-elektronische versterkte muziek ( bv. Fanfare, symfonisch orkest …. Zonder versterking)
vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden
georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de
geluidsnormen wel van toepassing.
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De regelgeving over geluidsnormen voor muziekactiviteiten werd ingevoerd door de Vlaamse
regering en geldt overal in Vlaanderen en dus niet in Brussel en Wallonië. Het is echter wel zo dat de
lokale overheid geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden kan opleggen.
Voor ons geldt dus het volgende:
Voor als onze danslessen, achtergrondmuziek bij activiteiten,… mogen we niet boven de 85 decibels
zitten.
Enkel voor fuiven zijn we er dan nog niet. Zij spelen meer dan 85 decibels indien ze een toelating
hebben van het CBS. Organisator zullen echter verplicht worden om een decibelmeter de ontlenen of
aan te kopen die in verbinding staat met de aansturing van hun Volume. Spelen ze meer dan 100
decibels dan valt de installatie uit.
Voor alle geïnteresseerden is er een infovergadering op 26 november om 20u00 in het cultureel
centrum te Heist op den Berg.
2.6. sportagenda
Naar alle gebruikers van het sportpark is een mail gestuurd met de activiteiten ingepland tot en met
2013. Eveneens de sluitingsdagen van het sportpark staan vermeld!
De sluitingsdagen hangen nu ook op in de sporthal.
Sportdag school Hulshout datum mag voorlopig annuleren.
Einde:

Actielijst
Actie

Wie

Deadline
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