- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
13 juni 2007
AANWEZIG:
Nick Goemaere - Deskundige
Francis Cornelis - Altis
Chris Helsen - Deskundige
Inge Ruts - Deskundige
Johny Helsen - WTC Pallietertrappers
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
WAARNEMER:
Jef Verduyckt - KFC Houtvenne (enkel aanwezig
voor punt ‘uitleg sportdecreet en
sportbeleidsplan’)
Jos Heremans - KSV Jeugd Hulshout
Gustaaf Van Dyck - Vzw Wielerpiste
Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

Emiel De Wever - Judo
Els Vetters - Deskundige
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist’
Staf Wuyts - TTC Hulshout
Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
VERONTSCHULDIGD:

AGENDA:
* UITLEG

SPORTDECREET EN SPORTBELEIDSPLAN

- Algemene uitleg sportbeleidsplan: zie bijlage.
- In de maand juni wordt de stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep zal het verdere
proces betreffende het sportbeleidsplan uitwerken en opvolgen. Op regelmatige wijze
zal er een terugkoppeling gebeuren naar de raad van bestuur en de algemene
vergadering van de sportraad. Volgende personen stellen zich kandidaat om in de
stuurgroep te zetelen: Jos Heremans, Els Vetters, Inge Ruts, Nick Goemaere, Jef
Verduyckt en Chris Helsen. Daarnaast zullen ook de welzijnsconsulent en de schepen
van sport in deze stuurgroep zetelen. Ellen Schollaert wil zich engageren indien er een
werkgroep rond anders georganiseerde sport wordt opgericht. De stuurgroep zal
vermoedelijk een eerste keer samenkomen tijdens de eerste week van juli.
- De raad van bestuur geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat de gemeente zo snel
mogelijk een sportambtenaar / -functionaris aanwerft.

* VERKIEZING

BESTUURSFUNCTIES

- Doordat er één vrouw te weinig zit in de raad van bestuur, dienen er 2 mannen uit de
raad van bestuur te stappen: Jos Heremans en Staf Van Dyck geven zich hiervoor op.
Zij geven aan dat de wetgeving over deze man-vrouw verhouding hier tekort schiet en
op deze manier gemotiveerde mensen geweerd worden uit de raad van bestuur.
- De raad van bestuur duidt volgende personen aan als:
* voorzitter: Louis Deckers;
* ondervoorzitter: Nick Goemaere;
* secretaris: Inge Ruts;
* penningmeester: deze functie staat momenteel nog open.

* VARIA
- De voorzitter en ondervoorzitter ondertekenen de afsprakennota die werd
goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 06.06.2007.
- Er zijn verschillende meningen over de bevoegdheden van de raad van bestuur. In
principe is de raad van bestuur bevoegd voor alles wat niet werd toegewezen aan de
algemene vergadering (zie huishoudelijk reglement sportraad).
Een regelmatige
terugkoppeling naar de algemene vergadering is wel noodzakelijk/nuttig om ook de
andere sportverenigingen en –organisaties op de hoogte te houden.
- Het verslag van de algemene vergadering en de raad van bestuur zal op vraag van de
aanwezigen aan alle (sport)verenigingen worden verstuurd, met een extra oproep tot
lidmaatschap van de gemeentelijke sportraad.
- De raad van bestuur zal telkens op een andere weekdag samenkomen, zodat iedereen
de kans heeft om aanwezig te zijn op de vergaderingen.

de secretaris,
Inge Ruts

de voorzitter,
Louis Deckers

