- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
27 juni 2011
AANWEZIG:
Chris Helsen – deskundige
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub

Els Vetters – deskundige
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Gustaaf Wuyts – TTC HH

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – Schepen van Sport

Ellen Schollaert – school wmb
André van Riel – wtc Pallietertrappers
Leen Van Den Eynde – school HH
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

SBP

De tussentijdse evaluatie van het Sportbeleidsplan 2008-2010 wordt goedgekeurd door de leden van
de raad van bestuur.

3.

WERKINGS- EN IMPULSSUBSIDIES

Volgende clubs hebben een aanvraag ingediend: ( 18)
- AC Hulshout
- Altis
- BBC Zuiderkempen
- De netewerpers
- Europe-gym kickboxing
- Judoclub Hulshout
- Kfc Houtvenne
- Racing Westmeerbeek
- Scott-team
- Sportiva squashclub Hulshout
- Tc De Rakket
- Tc Lybo
- Tc Sportiva Hulshout
- TTC Hulshout
- Volleywood
- wielerpiste
- Wielerteam
- WTC Pallietertrappers
voor volgende clubs wordt er een gunstig advies gegeven:
- AC Hulshout
- Altis
- BBC Zuiderkempen
- Europe-gym kickboxing
- Judoclub Hulshout
- Kfc Houtvenne

-

Racing Westmeerbeek
Scott-team
Sportiva squashclub Hulshout
Tc De Rakket
Tc Lybo
Tc Sportiva Hulshout
TTC Hulshout
Volleywood
Wielerteam
WTC Pallietertrappers

Volgende scholen diende een aanvraag in:
- vrije basisschool Westmeerbeek
- basisschool Houtvenne
- gemeentelijke basisschool Hulshout
Voor volgende scholen wordt er een gunstig advies gegeven:
- vrije basisschool Westmeerbeek
- basisschool Houtvenne
- gemeentelijke basisschool Hulshout
voor volgende clubs / scholen wordt er geen gunstig advies gegeven:
- De netewerpers: voor erkenning is er geen probleem, maar een werkingsubsidie kunnen ze
niet ontvangen, aangezien hun sport niet in de sportakkenlijst van Bloso is opgenomen.
- Wielerpiste: zij kunnen niet erkend worden, aangezien zij geen wekelijkse regelmaat van
trainingen of sportbeoefening hebben.
Dit advies wordt overgemaakt aan het CBS, waar zij de uiteindelijke beslissing nemen.

4.

DAG VAN DE SPORTCLUBS

De week van de sportclubs gaat door van 10 tot 18 september 2011.
Voor ons wilt dit dus zeggen dat onze dag van de sportclubs doorgaat op zondag 11 of 18 september.
Er is in de namiddag een doodle vertrokken met een peiling naar de meest geschikte datum.
Gelieve deze zo snel mogelijk in te vullen zodat we al een datum kunnen inplannen.
Alle clubs hebben ook een inschrijvingsformulier ontvangen.



11/9: 2e hands kinderbeurs, jogging chiro Westmeerbeek
18/9: chirofeesten Hulshout

5. VARIA
- Hulshoutdag: te kleine opkomst. Voor de nieuwe inwoners is het een goed concept voor alle
inwoners is het niet interessant. Er is ook de vraag gesteld of het een meerwaarde biedt voor de
deelnemende verenigingen op de infomarkt.

6.

VOLGENDE VERGADERING
12 september 2011: 20u00

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

