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Provincie ANTWERPEN   

Arrondissement MECHELEN   

GEMEENTE BERLAAR 
  

      S P O R T R A A D   

  
 
Betreft : VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR SPORTRAAD 
 
Datum : Maandag 8 mei 2017  
 
Plaats : Collegezaal gemeentehuis 
 
Begin : 19.00 u  
 
Aanwezigen : Rudy Coppens (voorzitter) 
 Adela Janssens (ondervoorzitter) 
 Wilfried Geens (secretaris)  
 Karine Tuerlinckx (bestuurslid) 
 Frans Oberts (bestuurslid)  
 Bart Meylemans ( bestuurslid) 
 Eddy Verstappen (schepen van sport) 
 Peter Vochten (sportfunctionaris)  
  
Verontschuldigd : Robert Busschots (bestuurslid) 
 Brice Labiche (bestuurslid)  
 Stijn Bastens (bestuurslid) 
  
 
Dagorde : 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 29 maart 2017 ( SR 0025) 
2. Berlaarse sportdienst – Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0030 ) 
3. MasterplanSport – Stand van zaken ( SR 0026 ) 
4. Subsidieregeling – Stand van zaken ( SR 0005 ) 
5. Sporteldag 30 mei 2017 – Voorbereiding ( SR 0006) 
6. Fietsdag 5 juni 2017 – Voorbereiding ( SR 0016 ) 
7. Fietsen voor volwassenen – Kandidaten ( SR 0025 ) 
8. Algemene Vergadering 14 juni 2017 – Voorbereiding ( SR 0012 ) 
9. Rondvraag – Mededelingen 
10. Planning volgende vergadering DB  

 
Verslag : 

 
1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING DB VAN 29 MAART 2017 ( SR 0025 ) 

 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

 
 

2. BERLAARSE SPORTDIENST – MEDEDELINGEN SPORTFUNCTIONARIS ( SR 0030 ) 
 

• In samenwerking met de Welzijnsraad geeft Dr. Luc Colemont, voorzitter van vzw Stop Darmkanker, op 
maandag 15 mei 2017 in het PZ Familia Berlaar Heikant een uiteenzetting over het ontstaan en 
opsporen van darmkanker, risicofactoren en symptomen (folder via sportfunctionaris) 

• In samenwerking met de Berlaarse cultuurraad organiseert de gemeente Berlaar op 17 juni 2017 het 
“Muzikale Tuinen”- evenement (folder via sportfunctionaris).  
 

3. MASTERPLAN SPORT – STAND VAN ZAKEN ( SR 0026) 
 

• Studiebureau ANTEA zal binnenkort zijn aangepaste studie presenteren aan het College. 
• Er worden 3 nieuwe scenario’s toegevoegd, nl. een nieuwe sporthal op huidige locatie Pastorijstraat 

zonder aanpassing van het RUP, idem dito met aanpassing van het RUP en een nieuwe sporthal op de 
Doelvelden. 
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• In de tweede helft van mei zal het College zijn definitieve visie kenbaar maken met de bedoeling het 
voorstel op 13 juni 2017 aan de commissie Openbare Werken voor te leggen. 

• Eind juni 2017 kan dan een beslissing genomen worden. 
• Op 15 mei 2017 heeft Antea een gesprek gepland met de verantwoordelijken van het Instituut HH van 

Maria, over eventueel gebruik van hun nieuwe sporthal na de schooluren. Het probleem dat dit gebruik 
niet is vastgelegd in de beschikbaarheidsvergoeding en het onderhoudscontract waarvoor één 
aannemer werd aangesteld om het te beheren en verantwoordelijkheid te dragen, zal opgenomen 
worden in de Antea-studie. 

• Het DB van de SR is van oordeel dat het opnemen van nieuwe scenario’s in de studie, niet mag leiden 
tot het laten vallen van het onderzochte project op de terreinen aan de Liersesteenweg (ex De Weerdt). 

• Daarenboven vindt het DB dat de mogelijkheden op het Stapveld te beperkt zijn en dat dit project alleen 
als “vernieuwing van de bestaande infrastructuur” investeringsgewijs geen meerwaarde zal bieden om 
zoals aanvankelijk bedoeld het sportaanbod in de betrokken accommodatie uit te breiden. Daartoe biedt 
de locatie Doelvelden volgens het DB meer mogelijkheden. 

• Volgens het DB moet het in elk scenario voor een nieuwe accommodatie uitgesloten zijn dat de 
verenigingen die nu gebruik maken van de sporthal hun activiteiten tijdens de bouwfase zouden moeten 
stoppen of tijdelijk verplaatsen naar locaties buiten de gemeente. Daarom is de plaatsing van een 
tijdelijke sporthal een voorstel waarvoor het DB alleen maar een positief advies kan geven.    

• Het DB kan zich ook vinden in een dialoog over dit onderwerp met het College via een te plannen 
overlegvergadering met de leden van beide partijen. 

• Een stand van zaken over het Masterplan Sport zal toegelicht worden op de AV van 14 juni 2017. 
  

4. SUBSIDIEREGELING – STAND VAN ZAKEN ( SR 0005 ) 
 

• Na de laatste bijeenkomst van de werkgroep krijgt het voorstel tot vernieuwing van de 
subsidiereglementen een beduidende vorm. 

• Er wordt nog gediscussieerd over het uitsluiten van subsidies voor verenigingen die kunnen genieten 
van enig ander materieel voordeel geschonken door het gemeentebestuur. Vanuit de werkgroep gingen 
er stemmen uit om deze uitsluiting niet toe te passen op het gedeelte dat betrekking heeft op 
jeugdwerking. De schepen van sport wijst er wel op dat de clausules over uitsluiting van subsidies in de 
contracten die met de geviseerde verenigingen afgesloten werden nu geen uitzondering toelaten 
wanneer ze ondubbelzinnig geïnterpreteerd worden.  

• Het voorstel in zijn huidige vorm zal ter bespreking met de leden opgenomen worden in de agenda van 
de AV van 14 juni 2017. 

 
 

5. SPORTELDAG 30 MEI 2017 – VOORBEREIDING ( SR 0006 ) 
 

• Momenteel zijn er nog maar 23 inschrijvingen genoteerd. De propaganda zal opgedreven worden. 
• Het parcours werd vastgelegd, stopplaats in Bouwel (Bouwelhoeve) 

  
6. FIETSDAG 5 JUNI 2017 – VOORBEREIDING ( SR 0016 ) 

 
Rudy en Wilfried zullen het parcours met stopplaats in de parochiezaal van Bonheiden verkennen. 

 
7. FIETSEN VOOR VOLWASSENEN – KANDIDATEN  ( SR 0025 ) 

 
• Momenteel zijn er vier kandidaten, waarvan er drie de eerste les op 4 mei 2014 gevolgd hebben. 
• De drie aanwezige kandidaten hebben hun inschrijvingsgeld betaald. 
• Voor één van de kandidaten zijn de beschikbare fietsen te hoog om de eerste oefeningen degelijk te 

kunnen uitvoeren. Zij gebruikt daarvoor het kleine kinderfietsje, maar dat is niet de perfecte situatie. Er 
wordt gezocht naar een oplossing (via fietsenhandel Bertels het zadel van één van de meisjesfietsen 
laten verlagen indien dat mogelijk is ?). 

• In overleg met de kandidaten zal een verdere planning uitgewerkt worden.  
 

8. ALGEMENE VERGADERING 14 JUNI 2017 – VOORBEREIDING ( SR 0012 ) 
 

• De vergadering zal doorgaan in de chalet Karel Sappenberghs van TTK Berlaar.  
• Aan de dagorde wordt een korte voordracht “TOP! Time out tegen pesten” toegevoegd. 
• De sportraadsecretaris zal tegen de volgende vergadering DB een uitnodigingsbrief naar de leden 

opstellen.  
 

 
9.  RONDVRAAG – MEDEDELINGEN 
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Het DB plant opnieuw een barbecue voor haar leden, te organiseren in eigen regie en op eigen kosten. De 
leden zijn er van overtuigd dat het niveau bereiken van vorig jaar (organisatie door ondervoorzitter Adela + 
echtgenoot Mil) geen sinecure wordt. Andere mogelijkheden worden onderzocht, wordt vervolgd.  

 
10.  PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB 

 
Op dinsdag 30 mei 2017 om 19.00 uur in de Collegezaal. 
 
Einde van de vergadering : 22.00 u. 
 
 
Kopie van dit verslag wordt verstuurd naar het College van burgemeester en schepenen, de leden van het DB 
van de Berlaarse sportraad, de gemeentelijke sportdienst, schepen van sport Eddy Verstappen, het diensthoofd 
Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere.  Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteld op 
de gemeentelijke website. 
 
 
Wilfried Geens              Rudy Coppens 
Secretaris sportraad                  Voorzitter sportraad 
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