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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden
Aanwezig waarnemer

13 mei 2013
Tom Lambrechts, Leen Van Den Eynde, André van Riel, Chris
Helsen Els Vetters
Priscilla Van Herck, Elien Bergmans,
Gustaaf Wuyts, Mario Peeters
Priscilla Van Herck

Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

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

2. Agendapunten
2.1. kampioenenviering
Wanneer: 24 mei 2013
Waar: receptie in de sportbar, viering in de sporthal
Spreker: Frank Raes is vastgelegd
Cadeau: handdoek + lichtje van de sportraad
Opmerkingen:
- diploma toch behouden: kinderen vinden dit leuk
- helpers: André, leen, Els, Tom
verontschuldigd: Chris, Staf
helpers gemeente: Priscilla, Lien , Evi
uur wordt nog doorgegeven.
- De gemeente zorgt voor het opstellen van de zaal.
- Gemeenteraadsleden en college is uitgenodigd.
2.2. seniorensportdag
Deze sportdag gaat door op 23 mei 2013.
Moesten er nog mensen zijn die kunnen / willen helpen, mogen die dit nog steeds doorgeven
aan de sportdienst.
Dit is een samenwerking van de sportdienst , het ocmw en de okra’s van de gemeente onder
het project van zot van gezond.
 Zie flyer voor het programma
2.3. Gezamenlijk overleg jaarkalenders
Om te voorkomen dat we veel zaken gelijktijdig gaan inplannen, had onze schepen het
voorstel om op 17 juni 20u00 in de sportbar samen te komen om de jaarkalender te
bespreken. Gelieve dus voor 3 juni al jullie data door te sturen.
 Zie mail voor meer info

1

2.4. Erkenningsaanvragen
Er zijn 17 aanvragen binnengekomen.
De raad van bestuur geeft volgend advies naar de algemene vergadering omtrent erkenning:
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
- WTC Pallietertrappers
- De Gruun Zipkes
Volgende vereniging kreeg een negatief advies doordat hun activiteiten niet voor de helft op het
grondgebied van Hulshout doorgingen:
- De ponyhoef vzw
Volgende vereniging kreeg een positief advies voor erkenning, maar ontvangt geen subsidies:
Zwemschool Dolfijn

2.5. Wedersamenstelling sportraad
Het voorstel was om de sportraad eerst officieel wedersamen te stellen en daarna te
bekijken hoe we deze functioneler en efficiënter kunnen indelen en laten werken.
Daarom is er ook een brief vertrokken naar alle leden om hun kandidatuur te bevestigen of
te annuleren. Dit heeft eveneens al in het gemeenteblad gestaan.
2.6. sportagenda
23 mei: seniorensportdag
24 mei: kampioenenviering
2.7. varia
Er is geen varia.

Einde: 22u00

2

