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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

18 februari 2013
Tom Lambrechts, Leen Van Den Eynde, André van Riel, Chris
Helsen, Gustaaf Wuyts, Els Vetters,

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Priscilla Van Herck, Elien Bergmans
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: sporthal Hulshout?: eerst condities op papier krijgen van de cafetaria.
Spreker: sportverslaggever ( carl van nieuwkerke , marc uyterhoeven, frank raes ,…)
Cadeau: handdoek
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. Seniorensportdag
donderdag 23 mei namiddag
Deze dag heeft als doel de senioren aanzetten tot sporten en hierbij het huidige aanbod voor
senioren promoten, samenwerkingen opzetten met sportverenigingen maar ook met socioculturele verenigingen: okra, kvlv, femma, S-plus,… .
Momenteel liggen volgende sporten op tafel: wandelen, fietsen, tai Chi, rugscholing,
linedance, zumba gold, BBB, verdedigingssport, tafeltennis, minigolf, indoor petanque,
tennis, zwemmen , aquagym, sportelteam, nordic walking, …
2.4. gezamenlijk overleg jaarkalenders
Voorstel maandag 6 mei om 20u00 in sportbar
senioren en jeugdverenigingen al gevraagd voor hun planning door te geven.
De bedoeling is hier niet om de agenda van de sporthal te maken, maar wel om clubeigen
activiteiten op elkaar af te stemmen, zoals: eetdagen,n verkopen,… .
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2.5. subsidieaanvragen 2013
Deze zijn aangepast en zullen deze week verstuurd worden naar alle clubs en op de website
staan. Het voorbereidingsproces zal licht verschillen tegen vorig jaar.
Er zullen nu 2 ‘zitdagen’ georganiseerd worden waarop clubs vooraf een moment kunnen
vastleggen om langs te komen met hun documenten.

2.6. Enquête senioren
De raad van bestuur neemt kennis van de verwerking van de enquête voor senioren
omtrent sport.
2.7. Swot bevraging sportraad
De raad van bestuur neemt kennis van de swot analyse gebaseerd op de bevraging van de
sportraad. De SF brengt de nodige aanpassingen aan .
2.8. Sportagenda
Ronde van HH laatste week van juni :
Maandag houtvenne 17 juni
Dinsdag HH 18 juni
Woensdag wmb 19 juni
Donderdag HH 20 juni
2.9. Varia
- wintersportdag: lessen niet zo goed aangepast aan kinderen die al kunnen skiën ,
maaltijd was niet voldoende en spijtig van de activiteit die veel problemen kende. (
alpine coaster)
- samenwerking clubs: er is het idee naar voor gebracht, dat er een wisselwerking zou
moeten kunnen komen , waarbij clubs elkaar helpen bij activiteiten. De SF bekijkt dit
verder.

Einde: 21u25
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