- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
14 JANUARI 2008
AANWEZIG:

Nick Goemaere - Deskundige
Francis Cornelis - Altis
Inge Ruts - Deskundige
Johny Helsen - WTC Pallietertrappers
Els Vetters – deskundige
Fritz Van Clemen – BBC Hulshout

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

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Pierre Dua – Sportiva Squash
Evi Discart - welzijnsconsulent

AGENDA:
* VERSLAG VORIGE

Chris Helsen - Deskundige
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
Maurice Ooms – schepen van sport

VERGADERING

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* OPMAAK

BROCHURE SPORT IN

HULSHOUT

- De dienst Welzijn heeft een voorstel invulformulier gemaakt om informatie op te vragen bij de
sportclubs voor de sportbrochure. Dit formulier wordt besproken en zal worden aangepast aan
de opmerkingen van de sportraad.
- Volgende zaken zullen zeker worden opgenomen in deze brochure:
* informatie sportdienst – sportfunctionaris;
* informatie sportraad;
* overzicht sportaccommodatie (met gemeenteplan in bijlage);
* overzicht en informatie sportverenigingen.
Een oproep tot het binnen brengen van informatie rond sportactiviteiten kan hier ook in worden
opgenomen.
- De sportraad haalt aan dat het eveneens interessant is om in het gemeenteboekje een aparte
sportkalender te maken met alle sportactiviteiten.
- De sportraad vindt het belangrijk dat alles betreffende sport bij de sportfunctionaris
gecentraliseerd wordt, zodat deze laatste een duidelijk beeld heeft van wat er binnen onze
gemeente gebeurt betreffende sport.

* ACTIVITEITEN

SPORTDIENST

–

SPORTRAAD

2008

- In het kader van het sportbeleidsplan moeten in 2008 volgende activiteiten georganiseerd
worden:
* 2 initiatielessen of – reeksen voor inwoners van Hulshout (budget € 575)
* 2 sportactiviteiten voor senioren (budget € 500)
* 1 sportactiviteit voor andersvaliden (budget € 608).
- Voor de activiteiten voor senioren en andersvaliden zal contact opgenomen worden met de
seniorencommissie en de KVG-afdelingen van Hulshout. Volgende vergadering worden de hieruit
gekomen voorstellen besproken.
- Voor de initiatielessen stelt de sportraad voor om 1 dag gratis de hal ter beschikking te stellen
en na te vragen bij alle sportclubs wie geïnteresseerd is om een initiatieles te geven. De

geïnteresseerde clubs worden dan ondersteund om promotie te voeren en dergelijke.
Geïnteresseerde clubs kunnen hiervoor al een seintje geven!
- Andere voorstellen vanuit de sportraad:
* activiteit met combinatie kinderen – grootouders;
* sportdag in de verschillende scholen of voor de scholen in de sporthal (activiteit
doelgroep jongeren tussen 6 – 18 jaar is voorzien vanaf 2009).

* VARIA

- Het sportbeleidsplan is verkrijgbaar op de dienst Welzijn of kan in de nabije toekomst
geraadpleegd worden op de gemeentelijke website (www.hulshout.be).
- Iedereen dient zijn lijst van kampioenen binnen te brengen op het gemeentehuis voor 1 maart.
Momenteel is de kampioenenviering in handen van het secretariaat i.s.m. schepencollege. De
sportraad vindt dat de organisatie van de kampioenenviering in handen van de sportfunctionaris
i.s.m. sportraad moet komen.
- De sporthal zal gesloten zijn tijdens de krokusvakantie (van maandag 04/02 t.e.m. vrijdag
08/02) en dit wegens werken aan het ganse elektriciteitsnet van de sporthal.
- Op 24/01 komt de dienst Welzijn en het OCMW samen betreffende de opmaak van het
reglement voor financiële tussenkomst in lidgelden van sportclubs voor inwoners van Hulshout die
in financiële begeleiding zijn bij het OCMW. Het voorstel dat op een eerdere vergadering is
aangehaald nl. OCMW schiet het geld voor, bezorgt achteraf aan gemeente betalingsbewijs en
krijgt daarna voorschot terug, zal worden voorgelegd aan het OCMW. De sportraad geeft nog
volgende bijkomende suggesties:
* informeren bij OCMW welke regelingen ze al hebben, op welke manier het voor hen
haalbaar is;
* er dient een vast bedrag vastgelegd te worden bv. max. € 25 per persoon;
* regeling van overschot opnemen in het reglement: voorstel overschot voor scholen;
* navragen over hoeveel potentiële kandidaten we spreken.
- Momenteel is het voor de dienst Welzijn onduidelijk waarover de sportraad en –verenigingen
nog informatie wensen. Op vraag van de sportraad zal de dienst Welzijn informatie rond
infomomenten en dergelijke verzamelen tegen volgende vergadering over: vrijwilligerswet, VZWwetgeving, fiscale aftrekbaarheid sportkampen en verzekeringen. Andere suggesties zijn nog
steeds welkom!
Betreffende de verdere uitbreiding van het onderdeel Sport op de
gemeentelijke website, wil de sportraad een duidelijk overzicht van waar ze voor welke subsidies
terecht kunnen en waar ze als club recht op hebben. Tevens zullen in de nabije toekomst ook alle
verslagen (zowel algemene vergadering als raad van bestuur) online worden gezet.
- Het formulier betreffende de begeleiderpas voor gehandicapten wordt ondertekend.
- De personeelsdienst van de gemeente probeert het examenprogramma voor sportfunctionaris in
februari op de gemeenteraad te krijgen (indien dit niet lukt, ten laatste de gemeenteraad van
maart). Van zodra dit programma is goedgekeurd, kan de effectieve procedure voor aanwerving
starten.
Er
is
een
nieuw
provinciaal
subsidiereglement
betreffende
duurzame
gehandicaptensportwerking. Meer informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op
de website van de provinciale sportdienst: www.provant.be/sport.
- In 2008 organiseert BLOSO een jeugdolympiade. Jongeren tussen 10 en 14 jaar kunnen
hieraan deelnemen en op verschillende niveaus een bronzen, zilveren en gouden medaille behalen
in één van volgende sporttakken: atletiek, badminton, basketbal, gymnastiek, handbal, voetbal,
volleybal, tennis, wielrennen en zwemmen. De organisatie voor het verkrijgen van de bronzen

medaille ligt in handen van de sportdiensten en plaatselijke sportclubs. In januari kunnen
plaatselijke sportclubs zich kandidaat stellen om de selectietesten te organiseren voor het
verkrijgen van deze bronzen medaille. De testen zelf dienen ingericht te worden in de periode
van half januari tot half maart. Geïnteresseerde clubs worden gevraagd een seintje te geven aan
de dienst Welzijn (sport@hulshout.be). Om in te schrijven en bijkomende informatie te
bekomen kunnen ze terecht op volgende website: http://www3.bloso.be/bloso/jeugdolympiade/.
- Op de dienst Welzijn is er een mail binnen gekomen betreffende een website rond sport en
vrije tijd. Verenigingen kunnen hierop gratis reclame maken voor hun club. Meer info:
www.belsport.be.
- In het verleden is er in een krantje een eerder negatieve opmerking gepubliceerd over de
sportraad, meer bepaald betreffende de schepen van sport. De sportraad vraagt aan alle
betrokkenen om in de toekomst de sportraad en schepen niet meer op dergelijke manier in een
slecht daglicht te stellen, zeker niet wanneer het blijkt te gaan over onwaarheden.
- De gemeente organiseert een fotowedstrijd ‘Hulshout in beeld’ van 1 januari 2008 t.e.m. 1
maart 2008. Er zijn 3 categorieën waarvoor deelnemers foto’s kunnen binnen sturen nl.
Hulshout: fraaie gemeente – Hulshout: sportieve gemeente – Hulshout: bruisende gemeente. De
winnaars maken kans op een waardebon van 25, 50 of 100 euro. Meer info op: www.hulshout.be.

de secretaris,
Inge Ruts

de voorzitter,
Louis Deckers

