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VERSLAG

Sportraad: Algemene vergadering

Datum vergadering
Aanwezige leden

25 september 2013
Tom Lambrechts, Els Vetters, Chris Helsen, Pierre Dua, Robert
Saelen, André Van Riel, Leen Van Den Eynde
Priscilla Van Herck, Elien Bergmans
Mario Peeters, Johny Helsen, Gustaaf Wuyts, Emiel de wever,
Jos Van Kerckhoven, Louis Deckers
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
2. Agendapunten
2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
De raad van bestuur zal als volgt samengesteld worden:
- Tom Lambrechts ( AC Hulshout)
- Els Vetters ( Deskundige)
- Chris Helsen ( Deskundige)
- André Van Riel (WTC Pallietertrappers)
- Leen Van Den Eynde (Deskundige – Gemeentelijke Basisschool Hulshout)
- Mario Peeters ( Basket Zuiderkempen H&N)
- Gustaaf Wuyts (TTC Hulshout)
Als voorzitter wordt Tom Lambrechts aangesteld en als secretaris wordt Leen Van Den Eynde
aangesteld.
2.2 Grootouder en kleinkind sportnamiddag
Wanneer? maandag 28 oktober 2013
Uur? 13u aanmelding
13u30 – 16u30 activiteiten
16u30 – 17u00 afsluit in cafetaria
Wat? New games, gymnastiek, atletiek?, tennis, minigolf
Extra ideeën vanuit de sportraad: wedstrijdelement erbij voegen:
- fietsen op rollen voor kinderen tegen grootouders? Hometrainer?
- Basket was vorige keer een fijne initiatie, hen voor deze editie terug vragen?
- Leen en andré kunnen zeker komen helpen, Tom moet het nog bekijken.
2.3 Meerjarenplan 2014-2019
De sportfunctionaris heeft een intervisie gevolgd om te bekijken of alle acties goed vermeld zijn.
Hierdoor zijn sommige formuleringen licht moeten wijzigen.
Bij BP04 is het belangrijk dat bij elke actie aangegeven wordt wie de transversale partner is!
( = niet-sport partner)
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1.1.1 De gemeente voorziet een werkingssubsidie voor het AGB sport Hulshout.
1.2.1 De gemeente voorziet een investeringssubsidie voor het AGB sport Hulshout.
2.2.1 De gemeente voorziet een werkingssubsidie op basis van een reglement met
kwaliteitscriteria voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.
2.2.2 De gemeente voorziet een subsidie voor de sportverenigingen ter bevordering van de
kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding.
2.2.3 De gemeente voorziet een subsidie d.m.v. een subsidiereglement om de structurele
samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen uit te bouwen.
2.2.4 De gemeente voorziet een subsidie ter bevordering van de schoolsport d.m.v. een
subsidiereglement.
2.2.5 De gemeente voorziet een infrastructuursubsidie d.m.v. een subsidiereglement.
2.2.6 De gemeente voorziet een projectsubsidie d.m.v. een subsidiereglement.
2.4.1 De gemeente voorziet in de werkingsmiddelen van de sportraad.
2.4.2 De gemeente werkt een vrijetijdsraad uit.
2.5.1 De gemeente organiseert sportdagen en uitstappen.
2.5.2 De gemeente organiseert sportkampen voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.
2.5.3 De gemeente organiseert lessenreeksen voor haar inwoners ter bevordering van het
levenslang sporten.
2.5.4 De gemeente neemt deel aan acties ondersteund door partners waaronder BLOSO, SVS,
ISB, sportregio Kempen.
2.5.5 De gemeente bouwt een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uit in samenwerking
met de verschillende seniorenverenigingen en het ocmw.
2.5.6 De gemeente zet acties op om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid door
middel van bewegen en dit in samenwerking met de werkgroep fitte gemeente.
2.5.7 De gemeente organiseert naschoolse sportactiviteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
2.6.1 De gemeente organiseert een G-sportdag in samenwerking met de sociale dienst van het
ocmw en de plaatselijke verenigingen voor mensen met een handicap.
2.6.2 De gemeente organiseert een ter plaatse een speel-sport werking in de vakantieperiode
voor inwoners die het financieel moeilijk hebben, in samenwerking met het ocmw, de welzijns- en
de vrijetijdsdienst.
2.6.3 De gemeente geeft een bijdrage aan sportregio Kempen om het platform voor de mensen
met een handicap uit te werken en activiteiten op poten te zetten in samenwerking met
transversale partners.
2.6.4 De gemeente ondersteunt de financieel zwakkere bij het beoefenen van sport d.m.v.
sportcheques in samenwerking met de sociale en maatschappelijke dienst van het ocmw.
2.8.1 De gemeente voorziet een werkingsbudget voor de sportraad om de kampioenenviering
te organiseren.
6.7.1 De gemeente voorziet in lidgelden aan de sportregio Kempen.
6.7.2 De gemeente voorziet in lidgelden aan het isb.
6.9.1 De gemeente bevordert de teamgeest door een sportdag te organiseren voor het
personeel van de gemeente en het OCMW.
7.3.1 De gemeente voorziet in een verzekering voor alle sportactiviteiten via het isb, waarbij de
sportdienst de hoofdorganisator is.
 De Raad van bestuur heeft geen opmerkingen.
2.4 Subsidiereglementen
Brainstormoefening:
Met welke zaken moeten we zeker rekening houden, bij het opstellen of herwerken van de bestaande
subsidiereglementen?
- Duidelijke communicatie naar de clubs
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- Infrastructuursubsidie: rekening houden met alles: clubs die buiten het sportpark zitten, maar
ook de mogelijkheid tot eigen inkomsten.
- Projectsubsidie: Impact van effect van de organisatie, aantal deelnemers / toeschouwers, open
event / iedereen kan deelnemen, toegankelijkheid
- Werkingssubsidie: Aansluiting bij overkoepelende federatie, aantal actieve leden, mogelijkheid
tot advies van de sportraad bij twijfelgevallen, bekijken hoe alle verenigingen de
mogelijkheden kunnen krijgen om een subsidie te mogen ontvangen, trainers zonder diploma
niet verlonen .
2.5 Sportagenda
28 oktober 2013: grootouder en kleinkindsportnamiddag
13 november 2013: swimmathon
16 november 2013: zwembaddag
21 november 2013: lezing energierijke voeding + etiketten lezen

Einde: 21.30 uur

Leen Van den Eynde
Secretaris

Tom Lambrechts
Voorzitter
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