- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
20 MEI 2008
AANWEZIG:

Chris Helsen – deskundige
Emiel De Wever - Judo
Francis Cornelis – Altis
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout

WAARNEMER:

Evi Discart - welzijnsconsulent

AGENDA:
* VERSLAG VORIGE

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout
Nick Goemaere - deskundige

VERONTSCHULDIGD:

Maurice Ooms – schepen van sport
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist’

VERGADERING

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* KAMPIOENENVIERING

- Vorige keer werden volgende basisvoorwaarden vastgelegd:
* de kampioenen moeten woonachtig zijn in Hulshout;
OF * de clubs moeten hun zetel hebben in Hulshout;
* het gaat om kampioenen van vorig kalenderjaar.
Ä Hierbij moet duidelijk gemaakt worden dat tussen het 1e en 2e lid ‘OF’ staat. Dus ook
individuele kampioenen die buiten Hulshout wonen, maar lid zijn van een club met zetel in Hulshout,
kunnen gehuldigd worden. De sportraad wenst deze ‘OF’-regel een 2-tal jaren te aanzien en dan te
evalueren.
- Bij de keuze van welke kampioenen, wordt na een discussie voor het volgende gekozen:
* inwoners die individueel een internationale of nationale titel behaalden;
* ploegen of clubs uit de gemeente die kampioen werden in hun reeks;
* sporters die een podiumplaats behaalden op een Vlaams, Belgisch, Provinciaal of Internationaal
Kampioenschap;
* clubkampioenen bij recreatieve sportclubs.
ÄDe Raad van Bestuur onderzoekt en beoordeeld de verschillende aanvragen.
- Invulling van de viering: iedereen die al eens een kampioenenviering heeft meegemaakt, is erover
eens dat de huidige viering saai verloopt. Er ontbreken visuele middelen om de aandacht van de
aanwezigen erbij te houden. De aanwezigen halen aan dat minstens met volgende zaken rekening
moet worden gehouden:
* Er is voldoende budget nodig voor drank en inkleding. De sportraad vraagt aan de gemeente om
minstens hetzelfde budget te voorzien van alle kampioenenvieringen samen (dus zowel individuele
als ploegsporten).
* Voor het visuele aspect worden reeds volgende voorstellen gedaan:
° de kampioenen en presentator dienen hoger te staan dan het publiek;
° er kunnen filmpjes of foto’s van de verschillende kampioenen geprojecteerd worden op
groot scherm;
° de keuze van moderator is belangrijk: best iemand die vlot spreekt en uitstraling heeft;
° tijdens de pauze kan er een korte demo van een sport gegeven worden.
- De dienst Welzijn zal op vraag van de sportraad de voorstellen toetsen bij het schepencollege.

* ADVIES

TOELAGEN SCHOOLSPORT

- De aanvraagformulieren voor subsidies ter ondersteuning van schoolsport zijn door alle 3 de
hoofdscholen op tijd binnengebracht. Volgens het reglement dient de gemeentelijke sportraad zijn
advies uit te brengen over de aanvragen.
- De sportraad geeft voor volgende aanvragen een GUNSTIG advies:
* aanvraag Vrije Basisschool ‘De Schatkist’ Westmeerbeek;
* aanvraag Gesubsidieerde Vrije Basisschool Houtvenne;
* aanvraag Gemeentelijke Basisschool Hulshout.

* VARIA

- De aanwezigen vragen zich af wanneer de nieuwe aanvraagformulieren voor werkingstoelagen voor
sportverenigingen verstuurd zullen worden. De dienst Welzijn laat weten dat de formulieren nog
deze week verstuurd worden.
- Sporthal:
* Er wordt gevraagd achter de stand van zaken aangaande de sporthal, want alle gebruikers
moesten dringend uit de hal uit omwille van de sportvloer, maar tot op heden is er nog geen vloer
te zien. De technische dienst had van de aannemer van de sportvloer doorgekregen dat hij vanaf
15 mei zijn vloer kon leveren, vandaar dat de hal leeg moest. Momenteel loopt zijn termijn, dus
kan de gemeente niets anders doen dan afwachten totdat de termijn verlopen is.
* De clubs vragen zich af wanneer de vergadering voor de verdeling van de zalen gepland is.
Momenteel ligt deze datum nog niet vast, maar de dienst Welzijn zal deze week nog met schepen
Maurice Ooms een datum vast leggen.
* De clubs geven aan dat er onvoldoende overleg is (geweest) tussen de gemeente en de
sportverenigingen/gebruikers van de sporthal. Zij vinden dat vooraleer de ontwerpplannen
werden opgemaakt voor de uitbreiding van de sporthal, alle betrokkenen hadden moeten gehoord
worden over wat ze nu juist nodig hebben qua ruimte en dergelijke. Zij geven aan dat de
communicatie veel beter moet geregeld worden en dat de gemeente de clubs bij zulke
grootschalige initiatieven beter moet betrekken.
- Aangaande de enquête rond het Masterplan halen de aanwezigen aan dat ze toegankelijkheid en
dergelijke moeten beoordelen terwijl de sporthal nog steeds niet af is. De dienst Welzijn haalt aan
dat de enquête gericht is op het grotere geheel, namelijk het sportcentrum met de sporthal, de
buiten velden, … Er wordt gevraagd om de enquête in te vullen en ten laatste op 6 juni binnen te
brengen. Andere geïnteresseerden kunnen deze enquête eveneens via de gemeentelijke website
invullen.
- De sollicitatieprocedure voor sportfunctionaris is lopende: 6 personen hebben zich kandidaat
gesteld. Het examen vindt plaats op 18 juni.
- Het wordt tijd om een datum af te spreken met de deelnemers aan de ‘Dag van de Sportclubs’. Op
donderdag 12 juni om 20.30u komen volgende clubs samen in de pastorij: Altis turnen en judo,
Sportiva tennis en squash, A.C. Hulshout.
- Sportbrochure: er zijn momenteel nog maar weinig formulieren binnen. Gelieve andere clubs hierop
aan te spreken om deze zo snel mogelijk binnen te brengen. Het formulier zal vanaf morgen ook
online gezet worden.
- De clubs die gebruik maken van de sporthal hebben een brief gekregen met de mededeling dat er
geen vaste reclamepanelen meer opgehangen mogen worden. De clubs vragen zich af waarom dit niet
meer kan in de sporthal, maar wel aan de wielerpiste. Zij vinden dit discriminerend.
- Gekoppeld aan het voorgaande, merkt Staf Wuyts van TTC Hulshout op dat zij tijdens
tafeltenniswedstrijden verplicht zijn om bepaalde zaken op te hangen zoals bv. statuten, ledenlijst,
… Hij vraagt zich af of dit een probleem is. De dienst Welzijn zal dit navragen.

de secretaris,
Inge Ruts

de voorzitter,
Louis Deckers

