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VERSLAG

Sportraad: Algemene vergadering

Datum vergadering
Aanwezige leden

25 september 2013
Tom Lambrechts, Els Vetters, Chris Helsen, Louis Deckers,
Pierre Dua, Robert Saelen, André Van Riel
Priscilla Van Herck, Elien Bergmans
Leen Van Den Eynde, Mario Peeters, Johny Helsen, Gustaaf
Wuyts, Emiel de wever, Jos Van Kerckhoven
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 Evaluatie dag van de sportclubs d.d. 8 september 2013
cijfers:

Aantal deelnemers
Aantal initiaties
Aantal deelnemende clubs

2011
80
122
7

2012
110
200
10

2013
135
310
8

Organisatie:
pluspunten:
- halve dag zeker behouden
- deelname atletiek! Zo wordt toch ook de atletiekpiste gebruikt.
- Opblaasbare structuren terug meer in trek.
- Weer was een zeer positieve factor, maar dit heb je natuurlijk niet in de hand.
Minpunten:
- Een aantal toch wel zeer belangrijke infrastructuren bleven onbenut. Dit is spijtig want dit zijn toch
wel toonaangevende zaken voor Hulshout en voor het sportpark, vb: voetbalveld, wielerpiste en
zwembad.
 Er wordt de vraag gesteld of er eventueel een demo op de wielerpiste kan voorzien worden.
Robert geeft aan dat indien ze niet bezet zijn door medewerking aan de veldcross, dat dit zeker te
overwegen valt.
 Er wordt ook verwezen naar zwemschool Dolfijn. Zij zouden een initiatie kunnen geven in het
zwembad.
Promotie:
Pluspunten:
- leeuw mocht op veel belangstelling rekenen en is al goed gekend. Zo mocht de leeuw ook naar de
school van Hulshout voor de actie om met je sportkledij naar school te komen.
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- promotie uitgebreid: witte panelen, plakborden, zoveel mogelijk zelfstandige proberen te voorzien
van affiches en flyers ( 1000 flyers en 70 affiches verdeeld), website (Hulshout en eigen website),
facebook, mondelinge reclame. Uitleg in de klassen slaat toch elke keer goed aan.
- Er waren ook vele mooie promotiemiddelen van bloso: vlag, beachflags en banners.
 De sportraad stelt de vraag of er geen infoborden voorzien kunnen worden aan het sportpark of
mogelijks nog liever lichtkranten.
Minpunten:
- programma nog niet gekend voor het gemeenteblad!
- druk op witte panelen was niet duidelijk.
 De nadruk ligt vaak te veel op kinderen, naar volgend jaar moeten we eens bekijken hoe we ook
meer volwassenen kunnen aantrekken.
Activiteit:
Pluspunten:
- De clubs waren zeer talrijk aanwezig met trainers en helpers! Ze waren ook zeer gemotiveerd!
- De deelnemers kwamen echt wel informatie vragen omtrent de mogelijkheden en de clubs.
Minpunten:
- aparte stand voorzien voor flyers van de clubs!
- inschrijvingen moeten sneller kunnen: enkel het aantal deelnemers per uur noteren.
Vragen / ideeën clubs?
- Kunnen er geen vergoedingen voor de trainers voorzien worden? Want als je met elke
activiteit meedoet, kan dit wel oplopen. Het merendeel van de algemene vergadering is van
mening dat deze dag er is ter promotie van de clubs en om aan leden werving te doen. Zij zijn
niet van mening dat hier een vergoeding voor trainers moet aan vast hangen.
- Moet de verenigingsbrochure behouden blijven? Is een papieren versie niet verouderd? Het
merendeel van de sportraad is er van overtuigd dat de brochure wel moet blijven bestaan, 2
x per legislatuur, maar zeker niet meer huis aan huis laten verdelen. Ze zouden net
voldoende boekjes voorzien voor de nieuwe inwoners en voor de verschillende
gemeentelijke locaties. De volledige gids zou wel op de website raadpleegbaar moeten zijn
en up-to-date moeten gehouden worden.
- Om te weten welk effect de dag van de sportclubs heeft, zou het opportuun zijn om een
bevraging te doen bij de clubs die hebben deelgenomen. De sportfunctionaris zal voor deze
verwerking instaan.

2.2 Advies politiecodex zuiderkempen
De algemene vergadering gaat akkoord met de voorstellen van de werkgroep en het politiecollege
en geeft dus een gunstig advies omtrent de aanpassingen.
Bij twee artikels is er echter geen consensus tussen de werkgroep en het politiecollege.
Deze twee werden dan ook apart besproken door de algemene vergadering van de sportraad.
Betreffende artikel 4: wild crossen: Hier volgt de algemene vergadering het politiecollege om het
artikel niet op te nemen en geluidoverlast aan te pakken met het algemene artikel.
Betreffende artikel 15: leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar: Met 6 stemmen voor de verlaging en
1 stem tegen, geeft de algemene vergadering met meerderheid van de stemmen het advies om de
verlaging door te voeren. Zij gaan ervan uit dat we de mogelijkheid moeten hebben, om jongeren
die overlast of andere zwaardere feiten plegen, een GAS procedure te laten doorlopen en dus te
bestraffen.
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2.3 Advies meerjarenplan 2014-2019
De algemene vergadering geeft een gunstig advies omtrent de verdeling van de budgeten:
BP01: 25 % + 30% cofinanciering
BP02: 35%
BP03: 10% + 20% rest subsidie + inkomsten activiteiten
BP04: 10%
De algemene vergadering geeft een gunstig advies op het voorlopig voorstel van het
meerjarenplan.
Ze geven wel aan dat de sportinfrastructuren optimaal moeten benut worden! Daarom stellen zij
ook dat er goed moet ingezet worden op het aqua-aanbod (zwemlessen kinderen / volwassen /gzwemmen,…, aquafitness), eveneens omdat de vraag hier zeer groot is! Ook de openingsuren
moeten hierdoor een keer herbekeken worden.
De algemene vergadering neemt kennis van de plannen rond de subsidiëring (werkingssubsidie,
jeugdsport, projectsubsidie en infrastructuursubsidie). Zij willen hier wel aan de aandacht brengen
dat de nieuwe reglementen tijdig moeten gecommuniceerd worden aan de verenigingen, zodat zij
hiermee kunnen rekening houden en de tijd hebben om alles te verwerken. Zij verwachten dan
ook een goede begeleiding tijdens het overgangsjaar 2014 en het nodige geduld met het oog op
deadlines, foutieve of onvolledige aanvragen.
2.4 Sportradentreffen
Het sportradentreffen gaat nu door op maandag 7 oktober in Heist-op-den-Berg.
Aangezien we de vorige edities steeds weinig volk op de been kregen, hebben nu geopteerd om
de eigen vergaderingen te integreren.
Daarom zal op maandag 7 oktober ook een algemene vergadering gehouden worden.
De sportfunctionaris zal iedereen een mail sturen met de uitnodiging nog eens in bijlage en de
vraag om ZEKER aan te geven of je kan aanwezig zijn.

Einde: 23.45 uur

Leen Van den Eynde
Secretaris

Tom Lambrechts
Voorzitter
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