- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
28 FEBRUARI 2008
AANWEZIG:

Inge Ruts - Deskundige
Johny Helsen - WTC Pallietertrappers
Els Vetters – deskundige
Mario Peeters – BBC Hulshout

WAARNEMER:

Emiel De Wever - Judo
Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Francis Cornelis – Altis
Chris Helsen – deskundige

VERONTSCHULDIGD:

An Van den Bergh – A.C. Hulshout
Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

Tom Lambrechts - A.C. Hulshout
Nick Goemaere - Deskundige
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist’

AGENDA:

- Johny Helsen dient met onmiddellijke ingang zijn ontslag in als lid van de Raad van Bestuur.
- Mario Peeters vervangt vanaf heden Fritz Van Clemen als lid Raad van Bestuur voor BBC Hulshout.

* VERSLAG

VORIGE VERGADERING

- Verduidelijking van dienst Welzijn waarom invulformulier voor sportbrochure nog niet aan de
verschillende sportverenigingen werd verstuurd. Verwijzend naar de respons op de enquêtes in het
kader van het sportbeleidsplan, wordt de opmerking gegeven om zo snel mogelijk de formulieren aan
de sportverenigingen te bezorgen, zodat desnoods in september een laatste check-up kan gebeuren
betreffende alle gegevens. De dienst Welzijn zal hier zo vlug mogelijk werk van maken.
- Dit jaar zal de kampioenenviering nog geregeld worden door het gemeentebestuur en vanaf volgend
jaar is dit in handen van de sportraad. Tegen volgende vergadering informeert de dienst Welzijn bij
omringende gemeenten hoe zij hun kampioenenviering aanpakken en brengt zij de huidige lijst
kampioenen mee. Er worden al enkele aandachtspunten aangehaald:
* wat met clubkampioenen;
* wat met mensen die lid zijn van een Hulshoutse sportclub, maar elders woonachtig;
* is het enkel voor de kampioenen of dient er eveneens een soort waardering te zijn naar clubs
die niet in competitie zitten.
Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de kampioenenviering nu verloopt, vraagt de raad van
bestuur om uitgenodigd te worden op de komende viering. De dienst Welzijn zal dit doorgeven aan
het schepencollege.

* ACTIVITEITEN

SPORTDIENST

–

SPORTRAAD

2008

- Sportactiviteit voor senioren
* Tijdens de vergadering van de seniorencommissie hebben de verschillende bonden volgende
voorstellen gedaan: turnen, petanque, begeleide wandeling. Zij haalden eveneens aan dat zij
jaarlijks een fietstocht organiseren voor de 4 bonden samen en vroegen zich af of de sportraad
de koffie die zij verbruiken op hun stopplaats konden betalen.
* Vanuit de sportraad komen er verschillende voorstellen naar voor om een aanbod te voorzien
voor senioren:
° de 4 bonden zouden een maximum bedrag kunnen krijgen van bv. € 150 indien zij
sportactiviteiten inrichten die ruimer zijn dan hun eigen afdeling, openstaan voor alle
inwoners van Hulshout en waarvoor dan ook voldoende reclame gemaakt werd bv. via affiches,
huis-aan-huis verspreiding, …. De gemaakte onkosten moeten ze kunnen bewijzen aan de

hand van facturen. Het maximum bedrag is afhankelijk van aantal activiteiten dat ze wensen
te organiseren.
° de seniorencommissie zou de fietstocht kunnen uitbreiden met bijkomende sporten zoals
bv. wandeling, petanque, …
° de sportraad kan zelf een dag organiseren met verschillende sporten
* Eveneens wordt de opmerking gemaakt dat het sportbeleidsplan de bedoeling heeft om iets
extra te organiseren voor senioren.
* De dienst Welzijn/Sport zal dit verder opnemen en opvolgen met de seniorencommissie.
- Sportactiviteit voor andersvaliden
* KVG doet volgende voorstellen van activiteiten voor andersvaliden: snoezelen (ontspanning en
beweging), sportdag i.s.m. sportverenigingen Hulshout.
* Vanuit de sportraad komt volgend voorstel naar voor om een aanbod te voorzien voor
andersvaliden:
° een soort van omnisportclubje oprichten die wekelijks / maandelijks een andere activiteit
aanbiedt.
* Eveneens wordt de opmerking gemaakt dat het geld zou moeten dienen om clubs open te stellen
naar andersvaliden.
* De dienst Welzijn/Sport zal dit verder bespreken met de KVG afdelingen en indien zij opteren
voor een sportdag, contact opnemen met de betrokken sportclubs.
- Sportactiviteit voor inwoners
* Elke sportclub zou de kans moeten krijgen om zich kandidaat te stellen om initiatieles te geven.
De sportraad stelt voor om in september een soort ‘Dag van de sportclubs’ te organiseren. De
dienst Welzijn/Sport kijkt na op welke dag in september de sporthal vrij is en stuurt dan een
brief naar alle sportclubs met de vraag om zich te engageren en in te schrijven voor deelname
aan deze ‘Dag van de sportclubs’.
- Infovergadering rond bepaalde thema’s
* Volgende mogelijke thema’s en organisaties richten infosessies in over vrijwilligerswet, vzwwetgeving en verzekeringen:
° Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert een infosessie rond vrijwilligerswet;
kostprijs = € 25; minstens 20 deelnemers en de aanvraag moet 3 weken op voorhand worden
aangevraagd.
° Sportac biedt verschillende opleidingen aan waaronder vzw-wetgeving, verzekeringen,
beleidsplanning, boekhouding – fiscaliteit, fondsenwerving en sponsering, sportstructuren, …;
kostprijs = € 150 en de opleidingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De dienst
Welzijn heeft gepolst bij Sportregio Kempen, en deze laatste wil desnoods in samenwerking
met sportraad Hulshout de gekozen opleiding aanvragen en alle onkosten op zich nemen (wij
moeten enkel accommodatie voorzien).
Ä Uiteindelijk kiest de sportraad ervoor om de infosessie rond de vrijwilligerswet te koppelen aan
de volgende algemene vergadering van de sportraad die eind maart – begin april zal plaats vinden. De
dienst Welzijn/Sport vraagt eerst na aan het schepencollege of ze opleiding met het krediet van de
sportraad mogen inrichten en informeert dan bij de lesgever welke datum nog beschikbaar is. Alle
sportclubs zullen aangeschreven worden om afgevaardigden te sturen naar de algemene vergadering
en de infosessie.

* ONTWERPREGLEMENT

FINANCIËLE TUSSENKOMST TER BEVORDERING VAN ACTIEVE

DEELNAME AAN SPORT VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKT INKOMEN

- De dienst Welzijn/Sport bespreekt kort de punten die zijn aangehaald tijdens het overleg met het
OCMW.

- De voorlopige versie van het reglement wordt ter bespreking voorgelegd aan de aanwezigen.
Volgende aanpassingen worden opgenomen in het reglement:
* Art.3: zwemles voor kinderen wordt aangepast naar reeks zwemlessen voor kinderen.
* Art.4: als maximum bedrag per persoon per jaar wordt € 50 voorzien.

* FISCALE

AFTREKBAARHEID SPORTKAMPEN

- De dienst Welzijn/Sport overloopt kort de reglementering betreffende de fiscale aftrekbaarheid
van sportkampen en –activiteiten (zie bijlage). (Deze informatie zal in de nabije toekomst op de
gemeentelijke website worden gezet).
- Korte inhoud: ouders die hun kinderen tot 12 jaar laten deelnemen aan sportkampen en
sportactiviteiten die buiten het lidgeld van een club vallen, kunnen een attest vragen bij de
betreffende sportclub als bewijs voor deelname van de jongere aan de activiteit. De ouders kunnen
dit attest dan toevoegen bij hun belastingaangifte. Sportclubs die deze attesten wensen te
verspreiden dienen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd te worden door het gemeentebestuur.
Aangezien er standaardformulieren dienen gebruikt te worden, dienen clubs die deze attesten
wensen te verdelen aan de ouders, hun gegevens door te geven aan de dienst Welzijn/Sport zodat
deze laatste de clubs van de nodige formulieren kan voorzien. De clubs zelf dienen dan de
resterende gegevens betreffende het kind in te vullen.

* VARIA

- Het sportbeleidsplan werd goedgekeurd door de minister.
- Eén van de acties in het jeugd- en sportbeleidsplan is het opmaken van een e-nieuwsbrief voor
kinderen en jongeren van 6-18 jaar i.s.m. jeugd, sport en bibliotheek. Hierin wordt telkens een kort
overzicht gegeven van de activiteiten die binnen Hulshout worden georganiseerd voor deze
doelgroep. Als je dus een toffe activiteit hebt gericht naar deze doelgroep, mag je steeds
informatie bezorgen via sport@hulshout.be.
- Post van Bloso betreffende Vlaanderen Fietst. Dit gaat door tijdens het weekend van 2 – 3 juni
2008.
De voorzitter roept de wielerclubs op om hieraan deel te nemen.
Meer info op
http://www.bloso.be/public/sporttakindekijker/vl_fietst.asp.

de secretaris,
Inge Ruts

de voorzitter,
Louis Deckers

