- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
17 oktober 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

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Gustaaf Wuyts – TTC HH
Maurice Ooms – Schepen van Sport

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

ORGANISATIE GROOTOUDER EN KLEINKIND SPORTNAMIDDAG:

 zie draaiboek: verder geen opmerkingen.

3.

EVALUATIE SENIOR GAMES

BLANKENBERGE

Zeer positief ervaren bij de deelnemers, zeker voor herhaling vatbaar.
Bij een volgende editie zou wel tijdig promotie gemaakt moeten worden, zodat we met een grotere
groep vanuit Hulshout kunnen meenemen.
Er zou ook meer aandacht moeten gevestigd worden op de provinciale sportdag, die jaarlijks in
Herentals doorgaat.

4.

EVALUATIE SCHOLENVELDLOOP
In totaal hebben 482 kinderen deelgenomen.
De deelname is op volgende wijze procentueel verdeeld:
GBS Hulshout strepestraat: 94,7%
GBS Hulshout Grote baan: 96,6%
BS Houtvenne: 93,8%
BS Westmeerbeek: 96,6%

Pluspunten:
- Voldoende tijd om alles klaar te zetten
- Voldoende en goede helpers
- Vuilbakken op parcours
- Zeer vlot verloop van schema
Minpunten:
busvervoer verloopt vaak trager, misschien opteren om die dag de kinderen iets vroeger te
laten starten?
- Onvoldoende materiaal ontvangen
- Zakjes een beetje leeg, sponsoring? Nakijken bij Danone en Lotus, anders ook eventueel de
mogelijkheid overwegen om in Aldi of dergelijke extra vulling (koeken,…) te voorzien.
- Misschien toch opteren voor nalopers? Sommige kinderen verliezen de moed.
- De micro zou volgend jaar zeker draadloos moeten zijn!
- Een vak voorzien waar de volgende reeks al kan klaar staan.

5.

AANBOD SENIOREN

Hoe gaan we het aanbod aanpakken naar volgend jaar?
- Bevraging van verenigingen?
- Gemeenteblad?
- Seniorencommissie?
- Open enquête?

Er wordt afgesproken dat de sf een voorbeeld bevraging opstelt en voorlegt aan de
sportraad. Want het is zeer belangrijk eerst de behoeftes te weten alvorens een aanbod uit
te stippelen.

6.

SPORTAGENDA

-

7.

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

VARIA

- bijscholingen aanbod: moet voor 3 nov binnen. Volgende bijscholingen worden interessant
bevonden: letselpreventie, krachttraining, spelen en sporten met ADHD en wetgeving vzw en
vrijwilligers. De SF kijkt wat ze kan vastleggen.
- Bijscholingen dit jaar: - sport EHBO, - verantwoord trainen van jongeren (paul van den Bosch
600 excl btw excl verplaatsing), - infosessie spelen en sporten met ADHD. SF kijkt wat dit
jaar nog mogelijk is.

8.

VOLGENDE VERGADERING

14 november 2011: 20u00

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

