- RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD –
9 januari 2012
AANWEZIG:
Louis Deckers – sportiva
Frank Van Eynde – judoclub
Chris Helsen – deskundige
André van Riel – wtc Pallietertrappers

Els Vetters – deskundige
Tom Lambrechts – AC Hulshout
Mario Peeters – BBC Zuiderkempen
Gustaaf Wuyts – TTC HH

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris

Leen Van Den Eynde – school HH
Maurice Ooms – Schepen van Sport

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorige verslag wordt goedgekeurd

2.

JAARVERSLAG

2011:

 zie bijlage
 De sportraad had geen opmerkingen

3.

FINANCIEEL OVERZICHT

2011:

 zie bijlage
 de sportraad had geen opmerkingen

4.

FINANCIEEL OVERZICHT

2012:

 zie bijlage
 de sportraad had geen opmerkingen

5.

ACTIVITEITEN

2012 +

DATA

 zie bijlage
 de sportraad zou graag sneller en meer info krijgen omtrent activiteiten die georganiseed worden
door de sportdienst, om zo de vragen van inwoners te kunnen beantwoorden! De sf gaat hier zeker
rekening mee houden!

6.

FUNCTIEBESCHRIJVING SPORTPROMOTOR

 zie bijlage
 Oppassen dat de sportpromotor niet een vaste plek in het zwembad krijgt!!! Mag enkel
invallen in noodgevallen.
 Rijbewijs en diploma van redder moeten ook mogelijks te behalen zijn in eerste periode
van indiensttreding.

7.

SPORTAGENDA

22 jan: vogelverkoop kruisbek
28 en 29 jan: ipc
12 feb: crosscup
17 en 18 feb: clubber fever
4 maart: fietsevenement (wielerpiste) specialized

8. VARIA
- contactgegevens van het bedrijf waar je de witte infobordjes kan laten maken: BNR advertising
BVBA, grote Heibergstraat 33A 2235 Hulshout (naast Kovera)

- aangepaste vragenlijst senioren in bijlage. Deze mag doorgestuurd worden naar verschillende
kanalen.
- Onze nieuwe burgemeester heeft een verwelkomingskaartje gekregen van de sportraad.

9.

VOLGENDE VERGADERING

20U00

9 jan
13 feb
12 maart
16 april
14 mei
11 juni
10 sept
8 okt
12 nov
10 dec

Vergadering wordt beëindigd om 21u00.
Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

