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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

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

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Actie
Sportradentreffen: kandidaten geven naam door.
Bekijken of het niveauverschil op de parking kan
weggewerkt worden.
Invulling voorzien voor grootouder en kleinkind
sportnamiddag
Navraag doen voor fluo hesjes senioren

Wie
RVB
SF

Deadline
ok
ok

RVB

ok

SF

8/10

2. Agendapunten
2.1. Voorstelling zwembaddag 17 november 2012
Programma:

09.00-10.00

Ontbijtzwemmen

10.00-11.00

55 + en mindervaliden
mogen dit uurtje gratis
zwemmen !
Aquagym en
Voorleesuurtje voor
kinderen
Pretbad voor kinderen en
het pretbrevet!

11.00-12.00

12.00-13.00

Kassa is doorlopend geopend.
Daarnaast fleurt een achtergrondmuziekje en een beestachtige decoratie elke zwembeurt een beetje
op.
Elke zwemmer krijgt een drankje en een wafel na de zwembeurt.
Inkom: normale inkomprijs zwembad (€ 2/€ 1,5) of anders vermeld.
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Kleurwedstrijd: breng je ingekleurde kleurplaat ten laatste 17/11 binnen aan de balie van het
zwembad. De beste 3 kleurplaten worden beloond met een mooie prijs. Kleurplaten te vinden aan de
balie van het zwembad, sportdienst, gemeentehuis of bibliotheek.

2.2. sportpromotor
19 September ging het schriftelijk examen door, hier kwamen 4 geslaagde kandidaten uit.
Deze 4 hebben op 27 september hun mondeling examen afgelegd.
Zij zijn alle 4 geslaagd.
De vaststelling door het college moet nog gebeuren.
2.3. Fluo hesjes
Vorige vergadering was er gesteld dat we de juiste aantal moesten opvragen en bekijken of het
financieel haalbaar is.
Onze financiën laten toe dat er 200 hesjes worden aangekocht.
Onze voorzitter is naar de seniorencommissie getroken met onze vraag en dit is het resultaat:
Vooreerst wil de seniorencommissie de sportraad bedanken met hun voorstel tot aankoop
fluovestjes voor de fietsers. Zij vinden dit een zeer tof initiatief!
Aangezien 1 seniorenbond recent zelf vestjes heeft aangekocht, willen wij wel graag volgend
(vrijblijvend uiteraard) voorstel doen naar de sportraad:
Rekening houdend uiteraard met het budget dat beschikbaar is, zouden wij een aanvulling willen
doen van bijkomend materiaal dat gebruikt kan worden door de fietsers en wandelaars van de
seniorenbonden:
- Fluovestjes
- Fluitjes
- armbandjes
- oversteekbordjes (signaalborden)
- Reparatiekit voor fietsen
- Kleine verbanddoos
De verschillende bonden hebben hun aantallen doorgegeven. Dit is gewoon een voorstel vanuit de
seniorencommissie, als het besluit genomen wordt om enkel vestjes te geven, zijn wij uiteraard even
blij!
fluovestjes fluitjes
armbandjes oversteekbordjes reparatiekit
OKRA HH
50
4
4
4
1
OKRA HV
30
4
4
4
1
OKRA
15
2
2
2
1
WMB
S-PLUS
/
2
2
2
1
TOTAAL
95
12
12
12
4
Ter info: Hulshout en Houtvenne hebben eveneens een wandelgroep.

verbanddoos
2
2
1
1
6

 Er worden 200 stuks aangekocht. Maten ¼ M en ¼ XL en ½ L
 Verbanddoos worden niet aangekocht wegens ..
 Prijs opvragen voor fluitjes, bordjes,…
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2.4. Evaluatie scholenveldloop
Minpunten:
- Ondanks een goed aangeduid parcours, is er toch nog 1 groep verkeerd gelopen. Dus meer
mensen rond het parcours krijgen.
- Doordat meisjes en jongens apart lopen is het soms moeilijk voor de leerkracht om zich op te
delen.
- Kinderen misschien toch nog meer briefen omtrent extra tenue en aangepast schoeisel.
- Kaartjes zijn niet watervast en vielen makkelijk af. Meer extra kaarten voorzien voor mensen
aan aankomst.
- Zakjes van de kleinste klassen meegeven met de juf, eventueel dozen met de klassen op.
Pluspunten:
- Naloper is toch handig
- Flesjes water was een goede aanvulling.
- 4e leerjaar heeft maar 1 ronde gelopen. Dit bleek niet zo slecht voor de kinderen te zijn.
- De omwisseling met graad 2 en 3, was beter voor de scholen die vrij ver moeten fietsen.
- Aankomst van de scholen was zeer goed op tijd!

2.5. Grootouder en kleinkind sportnamiddag
Tijdstip?
Maandag 29 oktober 13.00-17.00
13u00-13u15 : inschrijvingen
13u15-16u05: activiteit
16u20 -16u30: uitdeling gadget en drankje
13u15-13u35: initiatie 1
10 min doorschuiven
13u45-14u05: initiatie 2
10 min doorschuiven
14u15-14u35: initiatie 3
10 min doorschuiven
14u45-15u05: initiatie 4
10 min doorschuiven
15u15-15u35: initiatie 5
10 min doorschuiven
15u45-16u05: initiatie 6
15 min doorschuiven
Concept / Programma?
6 verschillende sporten:
- atletiek
- Tennis
- minigolf
- turnen
- New Games
- petanque
Promotie?
-Flyers zijn verdeeld via scholen. Inschrijven voor 24 oktober.
-Affiches: bib, gemeentehuis, sportpark en scholen zijn verdeeld.
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-Facebook en website: moet nog aangemaakt worden

-

Helpers?
Leen van den eynde

2.6. Brainstorm omgevingsanalyse
Door de nieuwe Beheers en beleidscyclus , dienen wij ook een meerjarenplan aan te maken met alle
diensten samen.
Als voorbereiding moet elke dienst in zijn cluster een omgevingsanalyse aanmaken.
Hierbij zijn er voor ons 3 luiken: intern, praatcafé’s en extern.
Voor de interne omgevingsanalyse heb ik al een voorlopig document aangemaakt.
Dit moet ook door de sportraad becommentarieerd worden.
Daarom een kleine brainstorm sessie omtrent volgende vragen:
1)

Zijn er belangrijke veranderingen op komst (of al van toepassing) voor uw dienst ? Ziet u hier
tegenop of is dit een verbetering ? Waarom ?







2)

Institutioneel:
Economisch:
Demografisch/sociaal:
Technologisch:
Ecologisch:
Maatschappelijk:

Waarin blinkt uw dienst uit ? Wat is goed georganiseerd ?

Strategie en planning:
opvolging?

Financiën:

Innovatie en dienstverlening:

Communicatie en reputatie:

Kwaliteit en interne controle:

Personeel en organisatie:

Samenwerking:
prestatiesvgln

3)

5)

Hoe zijn de zaken georganiseerd, is er een planning/strategie, rapportering,
Subsidiemogelijkheden, budgetkennis-en controle, kosten, voldoende middelen?
Productvernieuwing, sluiten diensten aan met vraag ‘klant’, verbetering mogelijk?
Imago, contact met de klant, toegankelijkheid dienst
Klachtenopvolging, tevredenheid klanten, risico beheersing (diefstal),…
Taakverdeling, motivatie, evaluatie, back-up
Samenwerking met andere organisaties/diensten/politiek, informatie delen,

Wat kan er in uw dienst nog verbeterd worden ? Waar is nog niet alles onder controle ?

Strategie en planning:
opvolging?

Financiën:

Innovatie en dienstverlening:

Communicatie en reputatie:

Kwaliteit en interne controle:

Personeel en organisatie:

Samenwerking:
prestatiesvgln

4)

gevolgen van beslissingen in een vorige legislatuur,veranderde wetgeving, …
evolutie gezinsinkomen, financiële crisis, …
verschil jong/oud, migratie, immigratie, …
nieuwe media (facebook,…), e-loket, …
Europese regelgeving, energie, milieu, gezondheid
Parkeerbeleid, kinderwelzijn, levensstijl

Hoe zijn de zaken georganiseerd, is er een planning/strategie, rapportering,
Subsidiemogelijkheden, budgetkennis-en controle, kosten, voldoende middelen?
Productvernieuwing, sluiten diensten aan met vraag ‘klant’, verbetering mogelijk?
Imago, contact met de klant, toegankelijkheid dienst
Klachtenopvolging, tevredenheid klanten, risico beheersing (diefstal),…
Taakverdeling, motivatie, evaluatie, back-up
Samenwerking met andere organisaties/diensten/politiek, informatie delen,

Waar legt u zelf de prioriteiten voor uw dienst ? Welke taken zijn (in uw ogen) minder
belangrijk ?
Welke uitdagingen/projecten staan u te wachten in de komende legislatuur ?
Bekijk dit in het kader van het budget en meerjarenplan dat u zal moeten opmaken voor de periode 2014-2019; wat zou u met
uw dienst willen verwezenlijken in deze 6 jaren. Gelieve concreet te antwoorden en ook een timing en kostenraming mee te
geven.

6)

Welke informatie m.b.t. uw dienst is volgens u nuttig (wenselijk) om te rapporteren aan
MAT/SC/GR/burger ?

7)

Evalueer de samenwerking met de mandatarissen gedurende de voorbije legislatuur
bereiken beleidsdoelstellingen). Wat zijn de verwachtingen van uw dienst naar de
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mandatarissen toe voor de volgende legislatuur?
Elke lid van de RVB krijgt de mogelijkheid om zijn mening te noteren op post-its. Deze worden daarna
in een doos verzameld en op de flip-over bij de juiste vraag geplakt.
De bedoeling is dat elk lid van de RVB ongezouten en annoniem zijn/ haar mening kan geven.
2.7. sportagenda
geen nieuwe data
2.8. varia
-

Ontslag Frank Van Eynde: Frank neemt ontslag van zijn functie als lid van de RVB en de AV,
aangezien hij niet meer lid is van de Judoclub Hulshout. De RVB en in het bijzonder de
voorzitter neemt kennis van dit ontslag en willen Frank bedanken voor zijn inzet voor de
sportraad! Momenteel is er nog geen vervager vanuit de Judoclub Hulshout.

Einde:

Actielijst
Actie

Wie

Deadline
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