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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

12 maart 2012
Louis Deckers, Leen Van Den Eynde, André van Riel,
Riel Tom
Lambrechts, Els Vetters,, Chris Helsen, Mario Peeters
Priscilla Van Herck, Maurice Ooms
Gustaaf Wuyts, Frank Van Eynde
Priscilla Van Herck

Aanwezig waarnemer
Afwezig/verontschuldigd
Verslaggever

Start: 20.00 uur
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd
Actie
Mening geven omtrent logo
Bekijken welke dag het beste zou passen voor de dag
van de sportclubs
Oproep naar vrijwilligers voor de buitenspeeldag
Clubs die tijdens een sportkamp graag een initiatie
geven als wervingsactiviteit steeds welkom
Bekijken data kampioenenviering 11 mei?

Wie
Alle leden
Alle leden

Deadline
21 feb 2012
12 maart 2012

Alle leden en
kennissen
Alle clubs

12 maart 2012

Alle leden en clubs

12 maart 2012

status
ok

12 maart 2012

2. Agendapunten
2.1. Kampioenenviering 2012
Als datum wordt vrijdag 11 mei uitgekozen.
Locatie: pz Houtvenne
Spreker: Er wordt eventueel Mark Uytterhoeven naar voor gehaald. Een andere mogelijkheid is
Een komiek, theatergezelschap,… . De SF informeert en zoekt naar mogelijke kandidaten.
Cadeau: Een geborduurde handdoek en mogelijks een aanvullend geschenk met het logo van de
Sportraad op. SF zoekt naar voorbeelden.
De SF zorgt dat de inschrijvingsformulieren verstuurd worden zowel voor kampioenen als voor de
Sportverdienste.
2.2. Dag van de sportclubs 2012
9 September is moeilijk voor Sportiva Tennis maar de datums van de verschillende
chirofeesten zijn nog niet gekend. Dit punt wordt volgende vergadering terug behandeld.
2.3. Muziekinstallatie sporthal
In de sporthal is een nieuwe muziekinstallatie geïnstalleerd. Eveneens in de danszaal in een
nieuwe installatie voorzien. Alle gebruikers worden voorzien van de nodige uitleg, bij hun
verhuring. Er wordt wel nauw toegezien op eventueel misb
misbruik!!!
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2.4. Activiteiten sportdienst
 28 maart: buitenspeeldag
 3 april: bowling in Herselt samen met jeugddienst
13u30-16u20 voor 6-12j , 5 euro en max 30 deelnemers
2.5. Advies rond fuivenbeleid
Er zijn opnieuw 2 aanvragen binnen gekomen voor een eindejaarsfuif in de sporthal. Het AGB
Sport Hulshout zou graag de mening kennen van de verschillende adviesorganen in onze
gemeente.
negatief advies: de sportraad erkend wel het probleem dat de jeugd ergens een alternatief moet
vinden. Hiervoor verwijzen zij graag door naar het domein op het crossterrein, waar de evenementen
zich zullen moeten afstemmen op de beschikbare ruimte. De sporthal daarentegen is een plaats waar
sport moet primeren en waar te kostelijke investeringen ( vloer, matten ,…) gedaan zijn om het risico
te lopen op beschadiging door zulke mega-events.

2.6. Vacature halftijdse sportpromotor
De vacature is opgesteld en komt in het volgende gemeenteblad van april.
Het examen is voorzien voor 7 juni 2012.
2.7. Sportagenda
24 maart: fan en sponsordag Basketbal
1e zondag van juli: Kovera Classic
19, 21 en 26 juni: Ronde Van Hulshout
2.8. Varia
 Het nieuwe logo is gekozen! We zitten bijna door onze voorraad van stylo’s. Zijn er
voorstellen om nieuwe gadgets te laten maken? Stylo, sleutelhanger, musketon, lint voor
sleutels aan te hangen en rond de nek te doen,… De Sf onderzoekt de mogelijkheden.

Einde: 21u30

Actielijst
Actie
Dag van de sportclubs: bekijken welk dag het beste zou
lukken.

Wie
Alle clubs

Deadline
16 april
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