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VERSLAG

Sportraad: Algemene vergadering

Datum vergadering
Aanwezig leden

21 januari 2013
Louis Deckers, Leen Van Den Eynde, Tom Lambrechts, Gustaaf
Wuyts, Mario Peeters, Els Vetters, Johny Helsen, Chris Helsen,
Emiel de wever
Priscilla Van Herck, Elien Bergmans
An Van Den Bergh, Danny De Bie, Pierre Dua
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.30 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Agendapunten
2.1 Spreker: Veerle Franqui, G-sportconsulent van onze sportregio komt de G-werking in onze
provincie uitleggen en zichzelf voorstellen.
 Zie ppt in bijlage
2.2 Bedanking aftredende voorzitter Louis Deckers
De sportraad bedankt Louis voor zijn jarenlange inzet en overhandigt een kleine attentie.
2.3 Verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
2.4 Aanstelling nieuwe voorzitter
Van alle leden is er 1 kandidaat om het ambt van voorzitter over te nemen, namelijk Tom
Lambrechts. Hij wordt dan ook door heel de raad van bestuur van de sportraad verkozen tot
voorzitter.
De raad van bestuur wenst Tom veel succes bij het opnemen van zijn ambt.
2.5 Overzicht 2012
Het overzicht is overlopen en hier waren verder geen opmerkingen.
2.6 Planning 2013
De planning is overlopen en hier waren verder geen opmerkingen.
2.7 Voorstelling sportpromotor
Wegens ziekte kan Lien van Hemelen er spijtig genoeg niet bij zijn. Zij zal zich op een later moment
vervoegen bij de sportraad voor een kennismaking.
2.8 Sportagenda
9 maart 2013: 40 jarige viering Altis
11 en 12 mei 2013: turngala Altis
7 juli 2013: Kovera classic Wtc Pallietertrappers
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2.9 Varia
- Tennisclub Sportiva vraagt opnieuw, wanneer de werken aan de parking gepland zijn. Na
veelvuldig uitstellen zouden zij het appreciëren als er een vaste datum gekend zou zijn. Onze
schepen van sport geeft aan dat deze werken mee aan de top van de prioriteitenlijst staan en
ze zo snel mogelijk een datum van uitvoering meegeven.
- De leden van de raad van bestuur hebben vragen bij de afwerking van het Masterplan. Welke
zaken worden zeker nog uitgevoerd? Welke vallen weg? In welke tijdspanne? Hoe zit het met
de overdracht naar het AGB? … De schepen van sport geeft aan dat ze nu nog niet op alle
vragen kan antwoorden , aangezien het nieuwe college zich nog buigt over de uitvoering van
het Masterplan. Wel is het de bedoeling om deze legislatuur het masterplan af te werken,
niettegenstaande kunnen wel nog bepaalde invullingen wijzigen of wegvallen. Ze belooft van
zodra er meer duidelijkheid is, terug te koppelen naar de sportraad.
- De raad van bestuur trekt ook de werking van de sportraad in twijfel: Zij hebben 1 maal advies
mogen geven over het masterplan, maar horen nu dat alles terug ter bespreking ligt zonder
dat zij hiervan feedback gekregen hebben vanuit het college. De sportraad wil dus dat de
communicatielijnen worden verbeterd en dat er sneller op voorhand advies gevraagd wordt!

2

