- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
14 APRIL 2008
AANWEZIG:

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

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

AGENDA:
* VERSLAG VORIGE

Chris Helsen – deskundige
Emiel De Wever - Judo
Francis Cornelis – Altis

VERGADERING

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* ADVIES

‘AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR TOEKENNING
AAN ERKENDE HULSHOUTSE SPORTVERENIGINGEN’

ONTWERP

WERKINGSTOELAGEN

VAN

- Op de algemene vergadering van 01.04.2008 is reeds aangehaald dat er vanuit Bloso een e-mail is
aangekomen met de mededeling dat het subsidiereglement voor werkingstoelagen voor
sportverenigingen (dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 17.12.2007), niet werd aanvaard
omdat het onvoldoende kwaliteitscriteria bevat.
Op basis van advies van Bloso heeft de
welzijnsconsulent een aanpassing uitgewerkt dat op de algemene vergadering uitvoerig werd
besproken. Na aanpassing aan de opmerkingen van de sportraad, is dit voorstel voor pre-advies
doorgestuurd aan Bloso. Als reactie hierop had Bloso nog 1 kleine opmerking, dewelke werd
aangevuld in het reglement nl. onder kwaliteitscriteria dient achter 1) Basissubsidies (30% van het
budget) en achter 2) Kwaliteitssubsidies (70% van het budget) worden toegevoegd.
- Vanuit de sportraad worden enkele algemene opmerkingen gegeven:
* Omwille van de toevoeging van meer kwaliteitscriteria, is dit reglement vooral gericht naar
grotere en meer professionelere (competitieve) sportclubs en minder naar recreatieve
sportclubs. Hierbij wordt wel de melding gemaakt dat indien vanuit het decreet de verplichting
tot voldoende kwaliteitscriteria wordt opgelegd, dit ook zo in het reglement moet worden
uitgewerkt. Toch vinden de aanwezigen dat Bloso hierdoor hun eigen doel van ‘Sport voor Allen’
tegenwerkt. Het is niet door een reglement met kwaliteitscriteria op te stellen, dat je de
mensen uit hun zetel krijgt.
* Door verschillende kwaliteitscriteria op te leggen, wordt de bewijslast voor de
sportverenigingen veel groter. Dit kan ontmoedigend werken voor kleinere clubs om een
aanvraag in te dienen.
* Het criteria op gebied van trainers kan voor een ongelijke verdeling zorgen onder de
verschillende clubs, in die zin dat trainers die aan individuele begeleiding doen (en die in de
meeste gevallen betaald worden) bevoordeeld worden. Men kan zich de vraag stellen of clubs
voor zulke trainers beloond moeten worden.
- De sportraad geeft aan dat het momenteel moeilijk is om in te schatten welke clubs een aanvraag
zullen doen en hoe uiteindelijk de verdeling van de subsidies zal uitvallen. Na de uitbetaling van de
subsidies zal het reglement geëvalueerd worden om na te gaan of er toch zaken dienen aangepast te
worden.
- De sportraad geeft een GUNSTIG ADVIES voor het definitieve ontwerpreglement.

* KAMPIOENENVIERING

- De welzijnsconsulent legt verschillende voorbeelden voor van hoe andere gemeenten hun
kampioenenviering inrichten en welke voorwaarden er zijn om als kampioen gevierd te worden. Bij de
meeste gemeenten zijn de basisvoorwaarden hetzelfde en voor Hulshout wenst de sportraad deze
als volgt vast te leggen:
* de kampioenen moeten woonachtig zijn in Hulshout;
* de clubs moeten hun zetel hebben in Hulshout;
* kampioenen van vorig kalenderjaar.
- Aangezien op vrijdag 18 april om 19u de kampioenviering doorgaat, wordt er afgesproken om de
volgende vergadering de andere voorwaarden vast te leggen, dit om iedereen de kans te geven om na
te gaan hoe de kampioenenviering momenteel verloopt.

* VARIA

- De vraag wordt gesteld hoever het staat met de sporthal en wanneer de verschillende clubs
worden uitgenodigd om de verdeling van de zalen te bekijken. Schepen Maurice Ooms haalt aan dat
de aannemer tot 15 mei 2008 heeft gekregen om de sporthal op te leveren. De clubs zelf zullen
worden uitgenodigd van zodra de lichtarmaturen ophangen.
- Er is op de dienst Welzijn een brief binnen gekomen van WTC Pallietertrappers betreffende een
aanvraag voor subsidies voor 2008 voor het inrichten van een sport- en recreatieve activiteit. Zij
wensen subsidies te verkrijgen voor de organisatie van hun 10e Kovera Classic en verwijzen hierbij
naar het sportbeleidsplan, meer bepaald de doelstelling betreffende buurtsportactiviteiten en de
doelstelling betreffende uitbetaling van subsidies op basis van een subsidiereglement. Reactie van
de sportraad: de sportraad onderkent de redenering om deze activiteit te kaderen in de doelstelling
aangaande de financiële ondersteuning van buurtsportactiviteiten, maar omwille van de huidige
verdeling van het budget voor 2008, kunnen zij geen positief advies geven. In het kader van de
doelstelling aangaande betaling subsidies via een subsidiereglement, wil de sportraad erop wijzen dat
het huidige reglement werd aangepast en dat de club een aanvraag dient te doen van zodra alle
wijzigingen en goedkeuringen rond zijn. Indien de club dan voldoet aan de gestelde voorwaarden, is
het mogelijk dat zij subsidies via dit reglement kunnen krijgen. De sportraad haalt aan om naar de
toekomst toe een budget te voorzien vanuit de gemeente om zulke projecten te kunnen subsidiëren
via een subsidiereglement.
- De dienst Welzijn heeft een overlegvergadering gehad met KVG betreffende het inrichten van een
activiteit voor mindervaliden. Vanuit KVG kwam vooral het signaal om een keer te gaan bowlingen.
Bijkomende suggesties vanuit de sportraad: kegelen, curve bowls, … Deze zaken zijn mogelijk in
eigen sporthal, mits huren van nodige materiaal. In Heist-op-den-Berg zou er ook een tennisclub zijn
met een afdeling voor mindervaliden. De dienst Welzijn neemt deze voorstellen mee naar het
volgende overleg met KVG.
- De aanwerving van voltijdse sportfunctionaris is momenteel lopende. Sollicitatiebrieven dienen
voor 16 mei binnen te zijn.

de secretaris,
Inge Ruts

de voorzitter,
Louis Deckers

