- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
28 NOVEMBER 2007
AANWEZIG:
Nick Goemaere - Deskundige
Francis Cornelis - Altis
Chris Helsen - Deskundige
Inge Ruts - Deskundige
An Van den Bergh – Wielerteam
Rudi Van den Bruel – Kick-boxing Europe Gym
Pierre Dua – Sportiva Squashclub
Staf Wuyts - TTC Hulshout
Louis Clemens – M.C. Vennecrossers
WAARNEMER:
Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

Marc Wijns – W.T.C. Pallietertrappers
Albert Van Herck – KFC Houtvenne
Emiel De Wever - Judo
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist’
Danny De Bie – deskundige
Louis Deckers – Tennisclub Sportiva
(21u) Tom Lambrechts – A.C. Hulshout

VERONTSCHULDIGD:
Johny Helsen – W.T.C. Pallietertrappers

VOLMACHT:
Marc Wijns – W.T.C. Pallietertrappers (volmacht Johny Helsen)
Chris Helsen – deskundige (volmacht Leen Van den Eynde)
An Van den Bergh – wielerteam (volmacht Tom Lambrechts)

AGENDA:
* VERSLAG

VORIGE VERGADERING

- Jos Heremans dient zijn ontslag in als lid van de sportraad, omwille van stopzetting van
sportvereniging KSV Hulshout.
- Volgende personen treden toe als lid van de algemene vergadering:
* Rudi Van den Bruel – Kick-Boxing Europe Gym
* Pierre Dua – Sportiva Squashclub
* Louis Clemens – M.C. Vennecrossers
* Albert Van Herck – KFC Houtvenne
- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* ADVIES

ONTWERP

SPORTBELEIDSPLAN 2008 – 2013

EN SUBSIDIEREGLEMENTEN

- De welzijnsconsulent overloopt kort de inhoud van het Sport-voor-Allen decreet en de
voorwaarden die hierin zijn opgenomen betreffende het sportbeleidsplan.
- De voorzitter overloopt het ontwerp Sportbeleidsplan en de subsidiereglementen. De
vragen van de aanwezigen worden door de stuurgroep of schepen beantwoord.
Algemene opmerkingen / bedenkingen van de aanwezigen:
* p. 19: Rudi Van den Bruel haalt aan dat Karateclub “Shuri-te” niet meer bestaat. Deze
club zal uit de lijst verwijderd worden.

* p. 28: Staf Wuyts haalt aan dat de benaming ‘sportcheques’ mensen de verkeerde
indruk gaan geven dat zij een effectieve cheque kunnen bekomen. Hij vraagt om te
benadrukken dat dit via de sociale dienst van het OCMW zal verlopen.
De operationele doelstelling zal als volgt worden aangepast: Vanaf 2008

minderheidsdoelgroepen financieel ondersteunen via een samenwerkingsverband met de
sociale dienst van het OCMW en dit ter motivering tot deelname aan sportactiviteiten.
Indicator: aantal bereikte inwoners.
Maatregelen:
1. uitwerken van een financieel ondersteuningsreglement in
samenwerking met OCMW en sportraad.
2. Het ondersteuningsinitiatief bekendmaken bij de inwoners van
Hulshout.
Punt 3 valt weg.

* Er wordt meer duidelijkheid gevraagd naar het ‘waarom’ om in eerste instantie een
halftijdse sportfunctionaris aan te werven. Schepen Maurice Ooms geeft aan dat er
volgend jaar verschillende personeelsleden dienen aangeworven te worden en dat er
beslist is om de hoogdringendste en verplichte personeelsleden eerst aan te stellen. In
het aangepaste personeelskader is er alleszins ruimte voorzien om de halftijdse
sportfunctionaris uit te breiden naar een voltijdse indien dit nodig blijkt te zijn.
- Na stemming wordt het sportbeleidsplan unaniem goedgekeurd. Volgend advies wordt
geformuleerd:

“In de vergadering van 28 november 2007 werd door de Gemeentelijke Sportraad
kennis genomen van het ontwerp Sportbeleidsplan 2008 – 2013 en de
subsidiereglementen.
Volgende opmerkingen werden door de aanwezigen gemaakt:
- Het ontwerp Sportbeleidsplan 2008-2013 is opgemaakt volgens de voorwaarden van
het Sport-voor-Allen decreet d.d. 09.03.2007. Er is in het ontwerp rekening
gehouden met de procentuele verdeling van de subsidies opgelegd door het decreet
en in de mate van het mogelijke heeft elke betrokkene inspraak gekregen in dit
ontwerp sportbeleidsplan.
- De sportraad ijvert ervoor om eind 2008 reeds een grondige evaluatie door te
voeren betreffende het sportbeleidsplan en de subsidiereglementen en dit om de
mogelijke ‘mankementen’ er uit te halen en de doelstellingen verder op punt te
stellen.
- In het kader van de aanwerving van een halftijdse sportfunctionaris in 2008, wil de
sportraad benadrukken dat zij ervoor opteren om een voltijdse sportfunctionaris in
dienst te nemen en dat zij hopen dat dit op korte termijn kan gerealiseerd worden.
Het advies van de Gemeentelijke Sportraad m.b.t. het ontwerp Sportbeleidsplan
2008 – 2013 is
GUNSTIG.”

* VARIA
- Vanuit de gemeenten die verenigd zijn in Sportregio Kempen is het idee ontstaan om een
soort van reizende tentoonstelling te maken over de sportgeschiedenis in onze regio. Zij
vragen aan alle gemeenten om hun kampioenen of bekende namen door te geven (het gaat om
inwoners die zowel geboren en getogen zijn in Hulshout als sporters die in de gemeente zijn
komen wonen). De sportraad geeft volgende aanvulling op de voorgestelde lijst:

* Danny De Bie (Belgisch Kampioen en Wereld Kampioen veldrijden)
* Rudi Van den Bruel (5x Belgisch Kampioen Kick-boxing en Vice Europees Kampioen)
* Els Van de Moer (Wereldkampioen Light-c Kick-boxing en Europees Kampioen Semi-c)
* Jochen Waegemans (Vice Europees Kampioen Light-c Kick-boxing)
* Jelle Hendrickx (Wereldkampioen Kick-boxing)
* Belinda Van den Bruel (Wereld Kampioen en Open Europees Kampioen Kick-Boxing)
* Leo Sterckx (Olympisch zilver en Belgisch Kampioen Sprint)
* Eddy Van Hoof (Belgisch Kampioen amateurs wielrennen)
* Ronny Bergmans (Zilveren Medaille bij Wereldkampioenschap kilometers rijden bij
militairen)
* Victor Van Lommel (Belgisch Kampioen en 7x Europees Kampioen Cross)

de secretaris,
Inge RUTS

de voorzitter,
Louis DECKERS

