- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
12 september 2011
AANWEZIG:
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub

Els Vetters – deskundige
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Leen Van Den Eynde – school HH

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Maurice Ooms – Schepen van Sport
Chris Helsen – deskundige
André van Riel – wtc Pallietertrappers
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen
Gustaaf Wuyts – TTC HH

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING

Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

EVALUATIE DAG VAN DE SPORTCLUBS

+

TOEKOMST:

cijfers:
122 initiaties
Ong 80 verschillende inschrijvingen
7 deelnemende sportclubs
Organisatie:
pluspunten:
- halve dag is een voordeel: meer combineren op korter termijn
- verschillende opblaas-sportspelen waren goed in trek
Minpunten:
- clubs hebben zeer laat alle info doorgegeven, maar 4 clubs hadden geantwoord op de doodle
- naar veel clubs nog moeten bellen om alle info door te krijgen, hierdoor is in het gemeenteblad de
info maar half kunnen verschijnen + verkeerde uren
- Een aantal toch wel zeer belangrijke infrastructuren bleven onbenut. Dit is spijtig want dit zijn
toch wel toonaangevende zaken voor Hulshout en voor het sportpark.
Promotie:
Pluspunten:
- alles zelf gedrukt, hierdoor kostprijs zeer laag ( affiches= 0 , flyers = 0, visitekaartjes = 68 euro,
site = 30 euro)
- leeuw kende veel aantrek, misschien ook een bezoek aan clubs / trainingen?
Minpunten:
- niet goed kunnen gebruik maken van gemeenteblad, door te laat info.  hierdoor veel vroeger
starten en info al doorgeven voor de vakantie (juni)

Activiteit:
Pluspunten:
- clubs waren steeds met voldoende aanwezig
- een aantal mensen zijn naar extra info komen vragen. Hierdoor zijn flyers van clubs wel zeer
praktisch!
- er waren ook veel ouders die kwamen kijken en die gebleven zijn tot het einde voor de verloting.
Minpunten:
- evaluaties voor deelnemers voorzien: hierdoor beter zicht op werkpunten
Toekomstvisie?
Via SBP zijn we verplicht om jaarlijks een sportdag te organiseren ter promotie van de sportclubs!
- Volgend jaar toch nog eens te proberen en het op een halve dag te houden!
- Eventueel de tombola om te vormen naar een aanwezigheidstombola.

3. SPORTRADENTREFFEN
De sportregio organiseert een sportradentreffen op zaterdag 8 oktober in de voormiddag.
Deze gaat door in vrijetijdscentrum de MIXX in Herselt.
Op het programma staan volgende zaken:
9u: onthaal
9u30: Debat: sportadviseurs aan de praat met sportadviseurs
( extra info: Als opwarmer voor het sportradentreffen lanceren we een aantal stellingen over de
organisatie en de taken van een sportraad. Tijdens een debat krijg je de mogelijk om jou visie te
confronteren met je collega sportadviseurs. Een medewerker van vzw De Wakkere Burger leidt het
debat in goede banen en geeft zijn visie op de zaken.)
11u: sportieve activiteit: petanque of bumball
12u: broodjeslunch en netwerktijd
Kostprijs: € 5,00 ( deze wordt betaald met ons budget voor sportraad, u moet dit dus niet zelf
bijleggen)
De bedoeling van dit treffen is: dat iedereen de kans krijgt om met andere raden kennis te maken,
dat we samen kennis kunnen uitwisselen en we mogelijks een zicht krijgen op gezamelijke
problematieken.
Het zou fijn zijn als een aantal personen kunnen aanwezig zijn op deze dag.
De uitnodiging is al rondgestuurd en de inschrijving moet voor 30 september binnen zijn bij de sf.

4.

SCHOLENVELDLOOP

SVS

Ook dit jaar doen wij weer mee met de scholenveldloop met ondersteuning van SVS. Deze gaat door
op dinsdag namiddag 27 september. In bijlage vinden jullie het voorlopig draaiboek.
Personen die kunnen komen helpen zijn steeds welkom!
Aanvullende en verder info wordt doorgespeeld via mail!
Toch nog een aantal aandachtspunten:
- Springkastelen toch plaatsen
- Belangrijk om toch iemand apart te voorzien voor de EHBO stand: rode kruis kan
waarschijnlijk niet, bij HAD informeren naar kostprijs en daarna afweging maken of we hen
nemen of mensen die gediplomeerd zijn in EHBO. Het moet wel iemand zijn die deze taak
alleen kan uitvoeren en geen ander taak (juf, taak op veldloop) heeft!
- Aankomst langer maken dan vorig jaar en eventueel in andere richting te laten lopen!
- Appels niet in de zakjes steken maar zo in de hand laten nemen
- Op medailles toch 1 of andere mogelijkheid voorzien om een stickertje te laten maken met :
scholenveldloop 2011.

5. SPORTAGENDA
27 september scholenveldloop
5 oktober senior games in Blankenberge
3 november grootouder en kleinkind sportnamiddag

6. VARIA
- ontslag ellen Schollaerts: de voorzitter en de secretaris tekenen het ontslag. Wel wil de ganse
sportraad nog een bedankje richten aan Ellen voor haar inzet en werk voor de sportraad en sport in
Hulshout.
- Er wordt nog eens geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent de bescherming in de
gevechtsportzaal. De SF geeft aan dat de leverancier van de matten mogelijks met een
budgetvriendelijke oplossing gekomen is en bekijkt dit verder met het AGB.

7.

VOLGENDE VERGADERING
10 oktober 2011: 20u00

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

