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VERSLAG

Sportraad: Raad Van Bestuur

Datum vergadering
Aanwezig leden

16 april 2012
Louis Deckers, Leen Van Den Eynde, Tom Lambrechts, Chris
Helsen, Gustaaf Wuyts
Priscilla Van Herck, Maurice Ooms
Mario Peeters, Els Vetters, André van Riel, 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
Bekijken welke dag het beste zou passen voor de dag
van de sportclubs

Wie
Alle leden

Deadline
16 april

status

2. Agendapunten
2.1. Kampioenenviering 2012
Vrijdag 11 mei 2012.
Locatie: pz Houtvenne is vast gelegd
Spreker: mannen van Straf Poejer. Zij zijn 2 mannen van een theatergezelschap en vragen € 350
voor de volledige avond.
Cadeau: Een geborduurde handdoek , aanvullend geschenk?
Diploma op naam
Sportverdienste: beker , genomineer
genomineerde:
de: praline, sprekers bedanking: fles cava.
Programma:
18u: ontvangst alternatieven
18u30: huldiging alternatieven
19u15: einde huldiging alternatieven + receptie
19u30: ontvangst kampioenen
20u: welkomstwoord voorzitter sportraad / burgemeester?
20u10: huldiging kampioenen
21u30: einde huldiging kampioenen + receptie
Drank: witte en rode wijn, fruitsap, plat en bruis water, cola en cola light, fanta, sprite, ice tea,
Pils
nootjes, koekjes
Snacks: kaasblokjes met mosterd, chips (paprika en zout), nootj
Sportverdienste: via mail, mogelijkheid nakijken van doodle.
Bekendmaking alternatieve viering: duidelijke communicatie, persoonlijke uitnodiging.
Helpers: vanaf 18u30 André, Leen, Chris, Evi, …
2.2. Dag van de sportclubs 2012
Voorlopig staan de 2 chirofeesten gepland op 9 september, hierdoor zouden wij 16
september kunnen nemen. Maar Hulshout zou mogelijks nog verhuizen naar 16 september,
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dus dan zullen wij het beste 9 september alles laten doorgaan. Mogelijks naar voormiddag
gaan.

2.3. Zomeractiviteiten sportdienst
 19/07: kleuteruitstap: € 5/€7 bezoek aan sprookjesbos in Westerlo voor 3-5j
 7-10/08: voetbalkamp in Houtvenne: €120 voetbalkamp ism voetbalschool Nederland voor 614j reeds 60 inschrijvingen
 14/08: survival: € 45/€ 50 voor 10-16j
 16-17/08: knutsel-sportkamp: € 15/€ 20 voor 6 tot 10j
 20-24/08: omnisportkamp: € 65/€ 70 voor 6 tot 12j
 27-31/08: kleutersportkamp: enkel in voormiddag € 30/€ 35 voor 3-5j
Inschrijfperiode: 14/05 9u tot 16/05 18u en vanaf 18 /06 9u tot ….
2.4. Korfbalwedstrijd Herselt 28 april
Voor de inhuldiging van hun nieuwe kunstgrasvelden organiseert Herselt een wedstrijd tussen de
gemeenteraad Herselt en hopelijk gemeente Hulshout (voorlopig 3 personen van gemeenteraad die
deelnemen) zijn er nog kandidaten? Start 16u00 aan de Mixx.
2.5. Vorming / bijscholingen najaar:
Zijn er voorstellen voor bepaalde vormingen of bijscholingen te organiseren?
Rugscholing wordt naar voor gedragen als een mogelijk onderwerp voor een volgende bijscholing
2.6. Advies omtrent huishoudelijk reglement cafetaria sportpark
- verkoopsprijzen worden duidelijk uitgestald in Sportsbar
- openingsdagen en uren worden duidelijk uitgestald in Sportsbar
 Dagen: Alle dagen van het jaar behalve feestdagen en dagen van sluiting Sportpark Joris
Verhaegen Hulshout.
 Dagen:Tijdens alle activiteiten die plaats vinden op het Sportpark Joris Verhaegen Hulshout
 Openingsuren:
Ma: 17.00u-24.00u
Di: 17.00u-24.00u
Woe:13.00u-24.00u
Do: 17.00u-24.00u
Vr: 17.00u-24.00u
Za: tijdens activiteiten op het sportpark
Zo: tijdens activiteiten op het sportpark

- Verhuur Sportsbar aan derden
Sportsbar moet de plaats worden waar alle verenigingen uit Hulshout de mogelijkheid wordt
geboden om zelf de Sportsbar te huren en uit te baten, dit tegen de volgende condities:
 Ad Hok (eenmalige activiteiten): 250 euro/dag + 50 euro voor opkuis verplicht + 15% op
aankoopfactuur (inclusief BTW)
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Sportsbar werkt met eigen stokbeheer, bestelling van bier, frisdrank, wijnen, aperitieven,
geestrijke en alcoholische (meer dan 22 graden), warme dranken en confiserie, voor
eenmalige activiteit, gebeurt via Sportsbar.
Aankoopprijs van bier en frisdrank zijn reeds vastgesteld door ministerie van economische
zaken. Deze worden ook duidelijk vooraf bekendgemaakt aan huurders.
Voor warme dranken, koffie ,wijnen, aperitieven, geestrijke en alcoholische dranken word
de aankoopprijs vooraf bekendgemaakt aan huurders.
Warme snacks ( Hot-Dog, soep, spaghetti, party snacks ) en broodjes kunnen voor eigen
rekening verkocht worden.
 Ad Hok: 25 euro/uur met een minimum aan 6 uren, maximum 8, daarna geldt
volledig dag tarief, ook hier 50 euro verplicht voor opkuis +
15% op aankoopfactuur (inclusief BTW)
Sportsbar werkt met eigen stokbeheer, bestelling van bier, frisdrank, wijnen, aperitieven,
geestrijke en alcoholische (meer dan 22 graden), warme dranken en confiserie, voor
eenmalige activiteit, gebeurt via Sportsbar.
Aankoopprijs van bier en frisdrank zijn reeds vastgesteld door ministerie van economische
zaken. Deze worden vooraf bekend gemaakt aan huurders.
Voor warme dranken, koffie ,wijnen, aperitieven, geestrijke en alcoholische dranken word
de aankoopprijs vooraf bekend gemaakt.
Warme snacks ( Hot-Dog, soep, spaghetti, party snacks ) en broodjes kunnen voor eigen
rekening verkocht worden.
 Verhuur voor regelmatig gebruik van sportsbar, vanaf >3 activiteiten per jaar wordt er een
korting gegeven op aankoop factuur goederen, overeen te komen met sportsbar.
 Verhuur aan sportclubs in competitieverband, vanaf >10 activiteiten per seizoen wordt er
een gebruikersovereenkomst gemaakt met desbetreffende club, voor de duur van het ganse
seizoen.

- Praktische regeling: verhuur Sportsbar aan derden
 Verhuurdagen aan derden worden in samenspraak met sportfunctionaris Sportpark
besproken en vastgelegd op jaarbasis
 2 maandelijks wordt de planning nogmaals opgemaakt en uitgehangen in Sportsbar
 Sportsbar zorgt voor telling stok, dat kan ook gezamenlijk met huurder gebeuren
indien ze dat wensen.
Sportsbar maakt duidelijke huurcontractjes, waarin alle huishoudregels vermeld staan, staat van de
keuken, staat van de cafetaria, opkuis, stoktelling, aangestoken vaten, gebroken glas en schade aan
installatie, bediening toestellen etc.
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 De sportraad heeft opzich niet echt opmerkingen, maar vindt dat zij niet het gewenste
adviesorgaan is voor deze materie.
Ze vinden dat alle betrokken club moeten uitgenodigd worden om mogelijke opmerkingen
omtrent dit huishoudelijk reglement te kunnen uiten.
Dit is dan ook de uitdrukkelijke vraag naar het college en naar Inbev toe.
 De sportraad is ook van mening dat de concessie grondig moet herbekeken worden als deze
na 10 jaar ten einde is. De concessie in de huidige vorm zouden zij nooit opnieuw aangaan.
2.7. sportagenda
12 mei clubkampioenschap Judoclub Hulshout
19, 21 en 26 juni ronde van Hulshout
30 juni roefel
1 juli Kovera Classic

2.8. Varia
 Welk gadget kiezen we voor ons nieuwe logo? Strandbal en lichtje als sleutelhanger.
 Bus inleg voor sporteldag Herentals
 Enquête senioren verdere verwerking
 Opmerking diploma sportpromotor
 Datum nieuwe concessionaris

Einde: 21u36

Actielijst
Actie
Wat kan elke club aanbieden voor de dag van de sportclubs

Wie
Alle clubs

Deadline
11 juni
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