- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
07 november 2007
AANWEZIG:
Nick Goemaere - Deskundige
Francis Cornelis - Altis
Chris Helsen - Deskundige
Inge Ruts - Deskundige
Johny Helsen - WTC Pallietertrappers
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
WAARNEMER:
Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

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

AGENDA:
* VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* BESPREKING

ONTWERP

SPORTBELEIDSPLAN 2008

– 2013

EN

ONTWERPEN

SUBSIDIEREGLEMENTEN

- De opmerking wordt gemaakt dat er vorige vergadering enkele kandidaten waren
(naast de leden van de stuurgroep) die mee wilden helpen bij de uitwerking van het
sportbeleidsplan zoals bv. het afnemen van enquêtes. Hiervan is door de stuurgroep
geen gebruik gemaakt. De achterliggende reden waarom dit nu niet gebeurt is, is
voornamelijk omwille van de tijdsdruk om alles rond te krijgen voor de gemeenteraad
van december, al is dit geen excuus. Naar volgend jaar toe zal bij de 1e grondige
evaluatie en bij de volgende beleidsplanperiode hier zeker aandacht aan geschonken
worden.
- De voorzitter beschrijft de wijze van proces dat de stuurgroep heeft afgelegd om te
komen tot dit sportbeleidsplan. Daarna overloopt hij het sportbeleidsplan en de
subsidiereglementen en wordt een antwoord gegeven op de gestelde vragen. Tevens
werden volgende algemene opmerkingen gegeven:
° Sportbeleidsplan
- De lijst met sportverenigingen blijkt niet volledig te zijn. De welzijnsconsulent
merkt op dat deze lijst is opgemaakt met de huidige gegevens die beschikbaar
zijn op het gemeentehuis betreffende de sportverenigingen. Nieuwe clubs
dienen zich aan te geven zodat zij mee opgenomen kunnen worden in de
verenigingenlijst. Op vraag van de sportraad zal er via het gemeenteboekje een
oproep gedaan worden aan nieuwe verenigingen om zich kenbaar te maken op het
gemeentehuis.
- p. 17: paragraaf betreffende atletiekpiste: ‘… ligt er een tartanbaan sintelpiste,
welke in de nabije toekomst zal worden opgewaardeerd tot een kunststofpiste’.

- Systeem van sportcheques: naar uitwerking toe lijkt het de sportraad minder
‘stempelgevend’ aan degene die de cheques gebruiken om - indien mogelijk – het
OCMW het (lid)geld te laten voorschieten, de persoon een betalingsbewijs te
laten vragen en dit dan te bezorgen aan de gemeente zodat het OCMW zijn geld
terug krijgt.
Sommigen vragen zich af wat er met de mogelijke overschot van het
vooropgestelde bedrag gebeurt.
De regeling hieromtrent zal mee in het
reglement worden opgenomen. Reeds gedane voorstellen: overschot mee verdelen
onder subsidies voor de scholen of de sportraad op het moment zelf laten kiezen.
° Subsidiereglement sportverenigingen
- Art. 1: zetel en thuismanifestaties: de sportraad maakt de opmerking wat juist
onder zetel wordt verstaan. Zij geven het voorbeeld van een club waarvan enkele
de voorzitter of secretaris in Hulshout woont. Deze laatste kunnen het adres
van de club in Hulshout laten zetten, terwijl de club eigenlijk duidelijk aan een
andere gemeente gelinkt is.
- Art. 8: verzekering: iemand maakt de opmerking dat het KB van 04.07.1978
vanaf volgend jaar niet meer geldig zou zijn. De welzijnsconsulent zal dit
nakijken en indien nodig een andere formulering gebruiken. Tevens vragen de
aanwezigen zich af waarom deze verzekeringen worden opgelegd. De stuurgroep
haalt aan dat dit is om de leden een minimale garantie te bieden. Over de opname
van deze voorwaarde is discussie. Johny Helsen haalt aan dat hun club aan deze
vereiste al niet kan voldoen. Wegens vroeger misbruik door leden betreffende
de verzekering persoonlijke ongevallen, willen de verzekeringsmaatschappijen
deze verzekering niet meer afsluiten. Zij vragen gewoon aan hun leden of zij
persoonlijk verzekerd zijn.
- Art. 9: kwaliteitssubsidies: de vraag wordt gesteld of een kwaliteitslabel dat
een club heeft behaald niet kan meetellen als kwaliteitssubsidie.
Ä De sportraad beslist om het subsidiereglement te behouden zoals het nu is
en het grondig te evalueren na 1 jaar, rekening houdend met deze gemaakte
opmerkingen.
- Art. 9: kwaliteitssubsidies: toevoeging:
Bloso-trainer A en B in de betrokken sporttak, Heizeldiploma
Lic. en reg. L.O., overige diploma’s Bloso en diploma’s federaties in de

betrokken sporttak

*

ADVIES

DIENSTJAAR

RETRIBUTIEREGLEMENT

2008

GEMEENTELIJKE

SPORTINFRASTRUCTUUR

–

- De sportraad formuleert geen formeel advies, maar heeft enkele bedenkingen,
opmerkingen en vragen betreffende het aangepaste retributiereglement op het gebruik
van gemeentelijke infrastructuur - dienstjaar 2008.
° Waarom worden niet alle huurprijzen betreffende het gebruik van gemeentelijke
sportinfrastructuur opgenomen in dit retributiereglement (bv. huurprijs
wielerpiste, …)?
° Waarom moeten clubs die gebruik maken van de sporthal per uur betalen en de
gebruikers van de atletiekpiste per dag?

Ä Andere aanwezigen geven hier de opmerking dat tijdens het gebruik van de
atletiekpiste ook andere personen hier gelijktijdig gebruik kunnen van maken.
Indien clubs de hal of een gedeelte ervan afhuren, kan er niet gelijktijdig
door een andere vereniging gebruik gemaakt worden van het afgehuurde deel.
° De opmerking wordt gemaakt dat een investering van 40 miljoen (atletiekpiste)
maar 8 euro moet betalen per dag en een investering van 20 miljoen (tumblinghal)
8 euro per uur. Men vraagt zich af waar de logica zit.
° Is het mogelijk om in de toekomst te voorzien dat zowel de sporthal als het
zwembad 1 à 2 keer per jaar gratis ter beschikking wordt gesteld voor
sportactiviteiten waaraan alle Hulshoutse scholen deelnemen bv. Swimmathon,
Vlaamse zwemweek, …
° Waarom is er geen verschil in prijs voor jeugdtrainingen en jeugdclubs ná de
daluren?

* VARIA
Geen varia.

de secretaris,
Inge Ruts

de voorzitter,
Louis Deckers

