- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
- STICHTINGSVERGADERING –
06 juni 2007
AANWEZIG:
Jef Verduyckt - KFC Houtvenne
Nick Goemaere - Deskundige
Francis Cornelis - Altis
Leen Van den Eynde - Gemeentelijke Basisschool
Hulshout
Chris Helsen - Deskundige
Fritz Van Clemen - BBC Hulshout
Gustaaf Van Dyck - Vzw Wielerpiste
Inge Ruts - Deskundige
Jos Van Gemert - OKRA sport

Robert Dewit - Wielerteam
Johny Helsen - WTC Pallietertrappers
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
Emiel De Wever - Judo
Eddy Buts - Deskundige
Els Vetters - Deskundige
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist’
Jos Heremans - KSV Jeugd Hulshout
Staf Wuyts - TTC Hulshout
VERONTSCHULDIGD:
Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Danny De Bie – Deskundige

WAARNEMER:
Ann Peeters
Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

AGENDA:
* VERWELKOMING
* OPSTELLEN

DOOR

SCHEPEN

VAN

SPORT

EN GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

- De welzijnsconsulent geeft een bondige omschrijving van de algemene taken van de
sportraad. In eerste instantie is de sportraad bevoegd om mee samen met een stuurgroep
een sportbeleidsplan op te stellen en in tweede instantie om advies uit te brengen naar het
gemeentebestuur toe over alle dossiers waarmee een link gemaakt kan worden naar sport (dit
zijn opgelegde taken vanuit het sportdecreet). Bijkomende inhoudelijke taken kan de
sportraad zelf kiezen / beslissen.
- Op basis van een ontwerp huishoudelijk reglement (gebaseerd op het handboek Sportraden
opgesteld door ISB, Bloso en de Vlaamse Overheid), wordt het huishoudelijk reglement
overlopen en aangepast.
- De aanwezigen keuren het aangepaste huishoudelijke reglement in bijlage goed.

* SAMENSTELLING

SPORTRAAD

- Enkelen stellen zich de vraag waar het geloof van de deelnemers en de gemeente zit in de
sportraad. Met welke motivatie / doelstelling iedereen hier rond tafel zit? De meesten zijn
zeer gemotiveerd om iets te maken van het algemeen sportbeleid in onze gemeente. Zij
wensen vooral nieuwe dingen te realiseren, sport op een positieve manier naar buiten te
brengen, de samenwerking tussen de verschillende verenigingen onderling en het
gemeentebestuur te bevorderen, … Belangrijk bij dit alles is om zeker de deelgemeenten niet
te vergeten.

- Volgende personen zijn stemgerechtigd lid van de algemene vergadering:
- An Van den bergh – Wielerteam;
- Leen Van den Eynde – Gemeentelijke Basisschool Hulshout;
- Staf Wuyts – TTC Hulshout;
- Francis Cornelis – Altis vzw;
- Johny Helsen – WTC Pallietertrappers;
- Liliane De Cock – Dansgroep Vrij en Vrolijk;
- Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw;
- Ellen Schollaert – Vrije Basisschool ‘De Schatkist’;
- Tom Lambrechts – A.C. Hulshout vzw;
- Emiel De Wever – Judo;
- Jos Heremans – KSV Jeugd Hulshout;
- Fritz Van Clemen – BBC Zuiderkempen;
- Staf Van Dyck – Wielerclub Hulshout;
- Eddy Buts – deskundige;
- Danny De Bie – deskundige;
- Nick Goemaere – deskundige;
- Inge Ruts – deskundige;
- Chris Helsen – deskundige;
- Els Vetters – deskundige.
- Volgende personen zetelen in de raad van bestuur:
- Johny Helsen – WTC Pallietertrappers;
- Staf Wuyts – TTC Hulshout;
- Emiel De Wever – Judo;
- Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw;
- Nick Goemaere – deskundige;
- Inge Ruts – deskundige;
- Chris Helsen – deskundige;
- Els Vetters – deskundige.
- Francis Cornelis – Altis vzw;
- Ellen Schollaert – Vrije Basisschool ‘De Schatkist’;
- Tom Lambrechts – A.C. Hulshout vzw;
- Fritz Van Clemen – BBC Zuiderkempen;
- Jos Heremans – KSV Jeugd Hulshout;
- Staf Van Dyck – Wielerclub Hulshout.
- Om de juiste man-vrouw verhouding te hebben, zal tegen de komende vergadering van de
raad van bestuur nog een vrouw gezocht worden.
- De algemene vergadering beslist dat de leden van de raad van bestuur wegens
hoogdringendheid en de mogelijkheid om de leden de nodige bedenktijd te geven, tijdens hun
eerste raad van bestuur, zelf de voorzitter en ondervoorzitter mogen verkiezen.

* VARIA
- De afsprakennota tussen gemeenteraad en sportraad wordt overlopen. De sportraad keurt
de afsprakennota in bijlage goed.
- Woensdag 13 juni 2007 komt de eerste raad van bestuur samen om 20.00u op het
gemeentehuis.

de secretaris,

de voorzitter,

