- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
27 juni 2011
AANWEZIG:
Staf Wuyts – TTC Hulshout
Frank Van Eynde – judoclub Hulshout
Chris Helsen – deskundige
Tom Lambrechts - A.C. Hulshout

Louis Deckers – Tennisclub Sportiva vzw
Pierre Dua – sportiva squash club
Emiel De Wever - Altis
Els Vetters – Deskundige
Johny Helsen - WTC pallietertrappers

WAARNEMER:

VERONTSCHULDIGD:

Priscilla Van Herck - sportfunctionaris
Maurice Ooms – schepen van sport

Van den Borgh An - wielerteam
Danny De Bie – Deskundige
Ellen Schollaert - Vrije Basisschool ‘De
Schatkist ’
Leen Van Den Eynde – GBS Hulshout
Mario Peeters – BBC Hulshout

AGENDA:
1. VERSLAG

VORIGE VERGADERING
Vorig verslag wordt goedgekeurd mis een kleine aanvulling:
Vorige vergadering was er positief gereageerd op de recreatievijver indien de club zelf de kosten
draagt.
De mensen van de club gaven echter op de hulshoutdag een ander verhaal: zij dachten aan een soort
van afbetaling onder de vorm van huur. Deze huur zou voor hun tussen de 200 à 250 euro liggen
maximum 500 euro per jaar.
Dit werpt wel een ander licht op het hele verhaal. De sportraad zou hierover dus graag verder op de
hoogte gehouden worden.

2.

JAARLIJKS VERSLAG BLOSO
Het jaarlijks verslag 2010 wordt goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering.

3.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE SBP
De tussentijdse evaluatie van het Sportbeleidsplan 2008-2010 wordt goedgekeurd door de leden van
de algemene vergadering mits een aanpassing bij OD 6.2: vanaf 2011 wordt er jaarlijks minstens 2
sportactiviteiten en 1 lessenreeks georganiseerd voor de senioren in Hulshout.

4.

WERKINGS- EN IMPULSSUBSIDIE
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.

5.

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, instuif Altis
18/9: chirofeesten Hulshout

6.

SPORTREGIO KEMPEN

De sportregiowerking is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen de provincie, de
gemeenten, BLOSO [het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport
en de Openluchtrecreatie], het ISB [Instituut voor Sportbeheer] en SVS [Stichting Vlaamse
Schoolsport].
De sportregio Kempen bestaat uit de gemeenten :Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals,
Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo.
De sportregio heeft ook een regionaal beleidsplan, waarin alle doelstellingen voor deze legislatuur
staan genoteerd. 1 van die doelstellingen is om de sportraden van de verschillende gemeenten
dichter bij elkaar te brengen en kennisuitwisseling op gang te brengen tussen de verschillende raden.
Daarom zal er een sportradentreffen georganiseerd worden waar alle sportraden op worden
uitgenodigd. Dit zal doorgaan rond september- oktober in de MIXX in Herselt.
De dagindeling verloopt als volgt:
Ontvangst
Informatief moment omtrent sportraden
Sportief moment
Broodjeslunch
Mogelijkheid tot rondleiding
Van zodra de datum bekend is, zal deze gecommuniceerd worden.

7.

VARIA

- Hulshoutdag: er wordt aangehaald dat de publiciteit op een verkeerde manier gevoerd is.
Ook hier wordt aangegeven dat het initiatief goed is voor de nieuwe inwoners , maar dat er te weinig
andere inwoners aangetrokken worden.
Een goede tip om meer mensen naar de infomarkt te lokken was alle eigen leden verwittigen en
aanschrijven.
Er wordt ook aangegeven dat het bedroevend was hoe weinig clubs een stand hadden opgesteld bij
de Hulshoutdag.
Er speelt even het idee om aanwezigheid op dit evenement op te nemen in het subsidiereglement,
maar dit kent enkel 2 stemmen.
SF haalt aan dat alle clubs een evaluatieformulier kunnen krijgen, zodat alle goede suggesties kunnen
gebundeld worden.
- voetbalacademie: Er wordt aangehaald dat er al een heel deel zaken zijn gewijzigd, sinds de dag
dat de sportraad een gunstig advies gegeven heeft. De AV stelt zich dan ook de vraag waarom zij
niet opnieuw hun advies moet geven over de kaderovereenkomst.

8.

SPORTAGENDA
3 juli: Kovera Classic  deze activiteit was niet opgenomen in het gemeenteblad! SF meldt dit en
haalt nogmaals aan dat alle aanvragen gericht moeten worden naar communicatie@hulshout.be

9.

VOLGENDE VERGADERING

Maandag 10 oktober 21u00
Einde vergadering: 22u30

Secretaris,
Leen van den Eynde

de voorzitter,
Louis Deckers

