- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
20 oktober 2008
AANWEZIG:
Emiel De Wever - Judo
Francis Cornelis – Altis
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
Ellen Schollaert - VBS ‘De Schatkist’

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Leen Van Den Eynde – GBS Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout
Els Vetters – Deskundige
Staf Wuyts – TTC Hulshout

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Maurice Ooms – schepen van sport
Chris Helsen – deskundige

AGENDA:
* VERSLAG VORIGE

VERGADERING

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

*

ERKENNING SPORTCLUBS EN SUBSIDIËRING
Alle erkenningen zijn gebeurd en de erkende clubs zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Daarnaast zijn ook alle berekeningen al gebeurd en moet de storting van de subsidie zo snel mogelijk
volgen.
Alle uitgekeerde bedragen zouden wel op de site moeten worden vermeld. De sportfunctionaris zal
hier dan ook voor zorgen.

*

GROOTOUDER-EN-KLEINKIND-SPORTNAMIDDAG 30 OKTOBER
Er zijn 65 inschrijvingen.
Aangezien de tijd beperkt is, gaan we er geen extra jaar bijnemen en laten we de sportnamiddag
doorgaan met de 65 personen.
Helpers voor de dag zelf spreken af om 10 u in de sporthal:
- Francis
- Emiel
- Leen
- Els
- Louis
- Priscilla
- Per club de lesgevers.
De helpers ontvangen ’s middags een broodje en een consumptie
Door de dag worden zij ook van drank voorzien.

Veiligheid/EHBO:
Het Rode kruis wordt gevraagd om permanentie te houden. Zij zullen met 3 à 4 personen aanwezig
zijn . Hiervoor wordt een bijdrage van € 60,00 gevraagd en per persoon een broodje.
Bevestigingsbrief:
Er wordt per kind een bevestigingsbrief opgestuurd waarin staat vermeld:
- Sportieve kledij
- Aangepast schoeisel: streepvrij, geen hak
- Flesje drank en een handdoek

Inschrijven op 30 oktober:
Priscilla zet zich aan de inschrijvingen , een aantal helpers duiden de juiste kleedkamers aan.
Inschrijving: - de naam wordt aangeduid
- elke persoon krijgt een gekleurd polsbandje aangepast per groep
- 1 persoon krijgt een doorschuifkaartje met de juiste kleurcode op, hun
doorschuifsysteem en op de achterkant een grondplan.
De ruimte wordt voorzien van wegwijzers.
Begin: - de mensen verzamelen in sporthal, er wordt een uitleg gegeven over het concept en het
doorschuiven.
- er worden bladen opgehangen met de verschillende sporten op, bij het begin verzamelen de
mensen bij het blad met hun 1 activiteit op. De trainers halen hun groep op en starten met de
1ste activiteit.
Tijdens de activiteit:
Doorschuifsignaal: megafoon
Wat:Ac Hulshout: atletiekparcours
Altis: turnparcours
Zonnedauw: volksdans
BBC: balvaardigheden
Hindernisparcour opblaasbaar
Altis judo: duw en trek spelen, contactvaardigheden
Elke activiteit bedraagt 20tal min en voor het doorschuiven wordt 10 min voorzien.
Afsluit activiteit:
- Alle mensen verzamelen in de sporthal
- Alle medewerkers worden bedankt
- Iedereen wordt bovenaan in de danszaal verwacht: daar krijgt iedereen een sportdiploma, een
gadget (met sportraad hulshout op) en een drankje (plat, bruis water en fruitsap).
Financieel:

Budget: € 575 + € 370,90 = € 945,90
Verzekering: € 65
Rode kruis: € 60
Gadget: ?
Drankjes: ?
Broodjes: ?
Luchtkasteel: € 280

* VARIA
- impulssubsidie: De clubs die met een jeugdsportafdeling zitten hebben een enquête gehad.
Aan de hand hiervan wordt het laatste hoofdstuk geschreven en een subsidiereglement opgemaakt.
Voor verder vragen omtrent het thema of andere zaken kan iedereen terecht bij de sportdienst:
Priscilla Van Herck 015/22.94.83 of sport@hulshout.be .
- Voorstelling Daens 29 november volgende personen gaan mee:
Staf wuyts, leen van den Eynde, Els Vetters, Louis Deckers, Emiel de Wever, Francis Cornelis,
Schollaert Ellen?
- Er moet een nieuwe secretaris worden aangesteld: Leen Van Den Eynde.
- Evi maakt een nieuwsbrief aan bedoeld voor de jeugd. Hierin kunnen clubs ook hun activiteiten
kwijt. Deze lijst wordt via e-mail verstuurd. Clubs die geïnteresseerd zijn mogen hun tekstjes
doorsturen naar sport@hulshout.be .

- De Ronde van Hulshout gaat niet door wegens laattijdige werken. Hierdoor staat het budget van
€ 1900 vrij. AC Hulshout mag een andere sportieve activiteit organiseren met RECREATIEF
karakter met dit budget. Lukt dit niet dan moet dit bedrag nog gespendeerd worden dit jaar. AC
Hulshout houdt ons op de hoogte.
- volgende vergadering wordt gepland op 1 december.

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

