- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
14 november 2011
AANWEZIG:
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub
Chris Helsen – deskundige
André van Riel – wtc Pallietertrappers

Els Vetters – deskundige
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Leen Van Den Eynde – school HH
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen
Gustaaf Wuyts – TTC HH

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – Schepen van Sport

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

EVALUATIE GROOTOUDER EN KLEINKIND SPORTNAMIDDAG:

cijfergegevens:
38 kinderen
43 oma’s en opa’s
81 deelnemers in totaal
2010: 31 k en 41 GO
2009: 32k en 37 GO
2008: 28k en 37 GO
Pluspunten:
- Circus was een leuke aanvulling, maar voor sommige wel moeilijk
- Vlotte organisatie
Minpunten:
- Lage aanwezigheid van sportraad
- Estafette werd minder goed onthaald
- Te weinig Olympische sporten aanwezig
Suggesties naar volgend jaar:
- Mogelijks werken met LO-studenten?
- Petanque, hockey?

3.

VIERING SPORTCLUBS:

- wat voor viering?
Bij de kampioenenviering bestuur uitnodigen en de club in de bloemetjes zetten en een kleine
attentie overhandigen.
Verder ook een eervolle vermelding voorzien.
Als de club zelf iets organiseert, wordt er wel verwacht dat het college hierop vertegenwoordigd is.
- om de hoeveel jaar?
10, 20, 25, 30, 40, 50, ….

Opmerking:
De gemeente zou zelf een database moeten aanleggen van wanneer welke club x-aantal jaren
bestaat! Dit om de betrokkenheid van de gemeente te versterken.
Dit natuurlijk niet enkel van de sportverenigingen, maar van alle verenigingen.
Hierdoor zou er een structurele bevragen moeten zijn van onze verenigingen om hun opstartdata
door te geven.

4.

VORMING EN BIJSCHOLING
Vorming voorstel 12 dec : verantwoord trainen met jongeren door Paul Van Den Bosch.
Deze is gratis voor alle trainers.
Deze kadert in onze impulssubsidie, hierdoor kunnen de jeugdtrainers deze inbrengen in hun
impulssubsidie. En alle trainers bij hun werkingssubsidie.

5.

SPORTAGENDA

- 16 november: swimmathon (begint om 13u00)
- 19 november: zwembaddagen
- 11 december: G-sportdag

6.

VARIA

- voorstel vragenlijst senioren: er worden een aantal noodzakelijke aanpassingen doorgegeven. De SF
verwerkt deze voor volgende vergadering.
- De sportraad geeft de SF de opdracht om onze nieuwe burgemeester welkom te heten vanuit de
sportraad. De SF zal een kaartje voorzien.
- Er wordt gevraagd hoe je een foto van een bepaalde club in 1 van de kaders kan krijgen: de foto
doorsturen naar SF en zorgen dat deze eentje is van zeer goede kwaliteit. De SF zorgt dan voor de
verdere afhandeling.
- Er wordt gevraagd waar nu de witte infoborden moeten gedrukt worden. De SF vraagt deze info op
en speelt deze door.

7.

VOLGENDE VERGADERING

12 december 2011: 20u00 RVB
12 december 2011: 21u00 AV

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

