- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
23 september 2008
AANWEZIG:
Chris Helsen – deskundige
Emiel De Wever - Judo
Francis Cornelis – Altis
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Leen Van Den Eynde – GBS Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Maurice Ooms – schepen van sport
Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist’
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Els Vetters - Deskundige

AGENDA:
* VERSLAG VORIGE

VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* ADVIES

ERKENNING SPORTCLUBS EN SUBSIDIËRING

De aanvraagformulieren voor erkenning en subsidies ter ondersteuning van de sportverenigingen zijn
door 13 verenigingen op tijd binnengebracht. Volgens het reglement dient de gemeentelijke
sportraad zijn advies uit te brengen over de aanvragen.
-De sportraad geeft voor volgende aanvragen een GUNSTIG advies:
-BBC Zuiderkempen;
-Volkskunstgroep Zonnedauw;
-KFC Houtvenne;
-WTC Pallietertrappers;
-vzw Tc Lybo;
-F.C. Heidester;
-Sportiva Tennisclub;
-Sportiva Squash;
-AC Hulshout;
-Wielerteam Atletiek Hulshout – ARB- Sport;
-Turnkring Altis;
-Judo Altis;
-Volleywood;

* SPORTACTIVITEITEN 2008

SENIOREN EN INWONERS

Aangezien in het sportbeleidsplan voor dit jaar nog 2 sportactiviteiten ( senioren en inwoners)
voorzien zijn, moeten deze nog uitgevoerd worden alvorens 2008 afsluit.
Na een brainstorm momentje, is het idee gekomen om een activiteit in te richten waarbij de senioren
gezamenlijk met hun kleinkinderen kunnen sporten. Hierdoor hebben we de beide doelgroepen samen
waardoor de voorziene budgetten samen gebruikt worden.
Concept: het zou een sportnamiddag worden voor kinderen van het 1e en het 2e leerjaar samen met
hun oma’s en opa’s. De bedoeling is dat het niveau zo aangepast is dat beide doelgroepen samen de
activiteiten kunnen uitvoeren.
Wanneer: donderdag 30 oktober van 13.00 tot 17.00
De aankomst in de sporthal is voorzien om 13.00 zodat we van start kunnen gaan om 13.30.
De afsluit van de activiteit is voorzien om 16.30 , maar ze krijgen nog een drankje
aangeboden zodat het uiteindelijke stopuur voorzien is om 17.00.

Waar: de activiteiten gaan door in de Sportiva Sporthal. En eventueel op de terreinen van de
sportiva Tennishal.
Wat: er worden door verschillende clubs activiteiten voorzien , waardoor we werken met een
doorschuifsysteem. Dit systeem wordt op voorhand op punt gesteld eenmaal we de
inschrijvingen vooraf weten.
Sportiva: bal en raket vaardigheden
Ac Hulshout: atletiekparcours
Altis: turnparcours
Zonnedauw: volksdans?
BBC: balvaardigheden
MSV: balvaardigheden (voetbal)?
Altis judo: duw en trek spelen, contactvaardigheden
Elke activiteit bedraagt ongeveer een 30tal min en voor het doorschuiven wordt ruim de tijd
voor voorzien.
Een signaal geeft telkens door dat de groepen mogen doorschuiven.
Vooraf inschrijven: voor 15 oktober moet er ingeschreven zijn: ofwel via de school met het
inschrijfstrookje dat voorzien wordt in de scholen , ofwel via sport@hulshout.be
Als blijkt dat er te weinig inschrijvingen zijn kunnen eventueel de 3de kleuterklas
of het 3e leerjaar meegevraagd worden.
Afsluit: De kinderen krijgen een attest van deelname mee, en iedereen wordt getrakteerd op een
drankje.
Volgende vergadering: maandag 20 oktober is de volgende vergadering van de raad van bestuur
gepland om het hele project tot in de puntjes te regelen.

* VARIA
- Dit jaar is de ronde van Hulshout niet kunnen doorgaan wegens laattijdige werken. Hier is wel een
budget voor voorzien dit jaar. De vraag is dus of we dit budget mogen overzetten naar
werkingstoelage van de sportverenigingen. Omdat de clubs dit geld zeker goed kunnen gebruiken.
- Neteloop heeft zijn financiële bijdrage ontvangen, aangezien deze activiteit op 5 oktober zal
doorgaan.
- Op de sportcheques is nog weinig feedback gekomen, we moeten eens bekijken of we naar volgend
jaar dit anders kunnen aanpakken. Meer promotie maken, in de sportbrochure zetten, samenwerking
ocmw, sportraad en sportdienst.
- De scholen hebben hun subsidie al ontvangen aangezien dit reglement al vroeger was goedgekeurd.
Wel is er hun gevraagd om naar volgend werkingsjaar, hun verbruik te verantwoorden. Om na te gaan
dat het geld nuttig besteed is en terug nodig is naar het volgende jaar toe.

de voorzitter,
Louis Deckers

