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VERSLAG

Sportraad: Algemene vergadering

Datum vergadering
Aanwezige leden

9 december 2013
Tom Lambrechts, Pierre Dua, André Van Riel, Leen Van Den
Eynde, Mario Peeters, Gustaaf Wuyts, Louis Deckers, Kurt
Paepen
Priscilla Van Herck, Elien Bergmans
Chris Helsen, Els Vetters, Robert Saelen, Johny Helsen, Emiel de
wever
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
2. Agendapunten
2.1 Advies meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014
De algemene vergadering geeft een gunstig advies op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget
2014, weliswaar met volgende aandachtspunten:
Subsidiereglementen: De algemene vergadering geeft aan dat zij tijdig op de hoogte wil gesteld
worden van de subsidiereglementen en wenst hierover voorafgaandelijk advies te geven. Zij
verwachten dan ook een goede begeleiding tijdens het overgangsjaar 2014 en het nodige geduld met
het oog op deadlines, foutieve of onvolledige aanvragen.
Eveneens zou er rekening gehouden moeten worden met intergemeentelijke projecten /
samenwerkingen, aangezien de federaties en bonden hier ook op inzetten met het oog op de
toekomst.
Werkingssubsidie AGB Sport Hulshout: De algemene vergadering geeft aan dat ze willen bewaken dat
er voldoende werkingsmiddelen zijn om de sportinfrastructuur degelijk te onderhouden. Daarnaast
willen ze het AGB Sport ook het signaal meegeven om eerst de verhoging van de bezetting sporthal
aan te pakken alvorens ze alles willen inzetten op de verhoging van de tarieven. De
sportinfrastructuren moeten zo optimaal mogelijk benut worden.
Dit geldt eveneens voor het zwembad: er moet ingezet worden op het aqua-aanbod (zwemlessen
kinderen / volwassen /g-zwemmen,…, aquafitness) omdat de vraag hier zeer groot is! Ook de
openingsuren moeten hierdoor een keer herbekeken worden.
2.2 Werkgroep subsidiereglementen
Om de subsidiereglementen aan te passen en te evalueren is het aangewezen om met een
werkgroep te werken. Deze werkgroep zal de volledig voorbereiding voor zich nemen, om het
voorstel daarna te laten valideren door de sportraad!
De werkgroep zal bestaan uit:
- Tom Lambrechts
- Johny Helsen
- Elien Bergmans
- Priscilla Van Herck
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De SF zal een eerste voorstel van datum doen aan de betrokkenen.
2.3 Planning vrijetijdsdienst
De planning werd overlopen en hierop waren geen opmerkingen.
2.4 Brainstorm: bezetting sportpark
Aangezien het voor alle AGB’s en gemeenten moeilijke tijden zijn om alles financieel rond te
krijgen, wordt de vraag eens gesteld aan de sportraad om een antwoord te geven over een aantal
zaken:
1) Zijn er sporten die ontbreken?
2) Hoe kunnen we de bezetting van het sportpark opdrijven?
3) Zijn er aanpassingen die we moeten doorvoeren , die een effect kunnen hebben op bezetting
of aantrekken van nieuwe groepen?
4) Wat zijn de plus-punten van ons sportpark?
5) Wat zijn de min-punten van ons sportpark?
Alle leden kregen de mogelijkheid om hier hun idee over neer te schrijven.
Dit waren de voornaamste reacties:
1) De meeste konden op geen sport komen , behalve Hockey.
2) Sportdagen voor scholen organiseren (cfr ars valendi), aanbod voor senioren tijdens de dag, lolessen van scholen en bedrijven aanschrijven ( dan wel met de mogelijkheid tot vergaderzaal
gecombineerd met een sportprogramma).
3) Meer inzetten op sportpromotie, sportclubs in Hulshout meer kenbaar maken, bib, cultuur en
jeugd samen op 1 locatie brengen, scholen en clubs meer samenbrengen en een aanbod voor
bedrijven opzetten.
4) Veel sportaccomodatie op 1 locatie, groot aanbod
5) Geen uitbreidingsmogelijkheden in deelgemeenten, de info / organisatie verduidelijken,
grootheidswaanzin, te weinig kenbaarheid en te lage bezettingsgraad / leven op het
sportpark.
2.5 Sportagenda
Er zijn geen nieuwe datums voorzien.

Einde: 23.00 uur

Leen Van den Eynde
Secretaris

Tom Lambrechts
Voorzitter

2

