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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 : Dinsdag 30 mei 2017  
 
Plaats : Collegezaal gemeentehuis 
 
Begin : 19.00 u  
 
Aanwezigen : Rudy Coppens (voorzitter) 
 Wilfried Geens (secretaris)  
 Robert Busschots (bestuurslid) 
 Brice Labiche (bestuurslid) 
 Karine Tuerlinckx (bestuurslid) 
 Frans Oberts (bestuurslid)  
 Bart Meylemans ( bestuurslid) 
 Stijn Bastens (bestuurslid) 
 Eddy Verstappen (schepen van sport) 
 Peter Vochten (sportfunctionaris)  
  
Verontschuldigd : Adela Janssens (ondervoorzitter) 
   
  
  
 
Dagorde : 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 8 mei 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 – Evaluatie ( SR 0006) 
6. Fietsdag 5 juni 2017 – Voorbereiding ( SR 0016 ) 
7. Fietsen voor volwassenen – Stand van zaken ( 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 8 MEI 2017 ( SR 0025 ) 

 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  

 
 

2. BERLAARSE SPORTDIENST – MEDEDELINGEN SPORTFUNCTIONARIS ( SR 0030 ) 
 

• De vzw Dance Feeling vroeg de erkenning als Berlaarse sportvereniging aan. Het ingediende 
aanvraagdossier werd door de sportfunctionaris goedgekeurd. Het DB van de SR geeft volgens 
artikel 3 van het gemeentelijk “Reglement inzake erkenning van sportverenigingen” unaniem 
gunstig advies over de erkenning van deze vereniging. 
 
Dance Feeling maakt gebruik van de turnzaal van de nieuwe gemeenteschool aan de Pastorijstraat. Als 
erkende vereniging met een vzw-structuur, wordt dat gebruik (meer dan dertig weken per jaar) volgens 
artikel 2 van het “Retributiereglement op het gebruik van de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool” 
gratis voor de jeugdreeksen (-18 jaar). 
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• Op donderdag 14 september 2017 gaat de ambtenarensportdag (Duffel – Bonheiden – Sint Katelijne 
Waver – Berlaar) door in Berlaar, van 13.30 u tot 16.30 u. Aan de Berlaarse sportverenigingen zal 
medewerking gevraagd worden. 

• De jaarlijkse scholencross in samenwerking met het Instituut Heilig Hart van Maria gaat door op dinsdag 
26 september 2017. 

• Op zondag 13 augustus 2017 richt KLJ Berlaar opnieuw een KUBB-tornooi in, in samenwerking met de 
Berlaarse sportdienst. 
 

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

• Studiebureau ANTEA leverde zijn definitief dossier af aan het gemeentebestuur. 
• Het vooropgestelde scenario voor het bouwen van een nieuwe sporthal op de locatie van huidige 

sporthal ’t Stapveld en dit zonder wijziging van het RUP werd niet in het voorstel opgenomen omdat het 
stedenbouwkundig niet realiseerbaar is. 

• Schepen van sport Eddy Verstappen zal het dossier toelichten op de Algemene Vergadering van de 
sportraad die doorgaat op woensdag 14 juni 2017. 

• Aansluitend aan die toelichting zal het DB van de SR zijn visie bekend maken, als advies aan het 
gemeentebestuur opgesteld en samengevat als volgt : 
 

 De optie om een nieuwe sporthal te zetten op huidige locatie met wijziging van het RUP lijkt een 
10-jarenplan te worden (2027). Het DB beoordeelt dit als een niet zo gunstige optie, temeer  
omdat  er ook geen meerwaarde gecreëerd wordt door die sporthal niet groter te maken dan nu, 
met dezelfde bezetting. 

 De locatie ex-De Weerdt (Liersesteenweg) werd voorgesteld als alternatieve optie na de door 
sommige beoordelaars aangehaalde niet gunstige ligging van de Doelvelden voor een 
economisch verantwoorde uitbating. 

 Het DB heeft altijd gesteld dat de van de sporthal gebruikmakende verenigingen tijdens de 
bouw van een nieuwe sporthal op locatie ’t Stapveld niet in de kou mogen gezet worden tijdens 
de bouwwerken waardoor zij verplicht zouden worden uit te wijken naar accommodaties buiten 
de gemeente Berlaar. 

 Het DB heeft ook altijd vooropgesteld dat centralisatie van zoveel mogelijke sporttakken op 
dezelfde locatie een gunstig effect zal hebben op het sportgebeuren binnen de gemeente. 

 Daarom schaart het DB zich als adviesgevende raad unaniem achter de voorgestelde 
optie voor een nieuwe sportinfrastructuur op de Doelvelden. 
   

• Gesprekken om dit advies toe te lichten naar het College toe zijn gepland, voorlopig op donderdag 6 juli 
2017. Aan de leden van de sportraad (Algemene Vergadering) zal gevraagd worden eventuele pro’s en 
contra’s over dit advies vóór die datum te laten weten aan het DB. 

• Het DB neemt nota van de gang van zaken met betrekking tot het eventueel buitenschools gebruik van 
de in aanbouw zijnde sporthal van het Instituut Heilig Hart van Maria dat actueel geblokkeerd wordt door 
het contract met bouwheer DBFM (Scholen voor morgen). Het voorstel om bij een eventuele 
overeenkomst voor buitenschools gebruik tot 22.00 u op weekdagen en tijdens de zaterdagvoormiddag  
de gemeente een jaarlijks bedrag van 24.000,- EUR te laten betalen vindt het DB een moeilijk te 
verantwoorden clausule. Enerzijds omdat met de huidige tarieven voor het gebruik van gemeentelijke 
sportaccommodaties door Berlaarse verenigingen het vooropgestelde bedrag niet integraal kan/mag 
gerecupereerd worden. Daarenboven zou de sporthal alleen maar geschikt zijn voor trainingen en niet 
voor competitiewedstrijden (niet de vereiste afmetingen). Anderzijds vindt het DB het niet opportuun om 
deze verbintenis aan te gaan voor een periode van 30 jaar, zeker wanneer de sporthal in die periode 
(bv. door de aanwezigheid van de nieuwe gemeentelijke sporthal) minder of niet meer gebruikt zou 
worden door de verenigen. Een clausule die na elke 5 jaar kan herzien worden lijkt volgens het DB 
logischer wanneer dat haalbaar zou zijn.   
 

4. SUBSIDIEREGELING – STAND VAN ZAKEN ( SR 0005 ) 
 

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

• Het definitieve voorstel zal voorgelegd worden aan het College. 
 
 

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

• Hoewel de inschrijvingen traag verliepen, liep te teller op tot een recordaantal van 108 deelnemers aan 
de sporteldag (43 fietsers en 36 wandelaars) 

• Er waren opmerkelijk veel inactieve aanwezigen die alleen maar deelnamen aan de broodjesmaaltijd. Dat 
mag niet de bedoeling zijn van een dag die in het teken staat van de sport. Ideeën om dit voor de 
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volgende editie te voorkomen zijn te overwegen (Prijs opdrijven ? Eet- en drankbons pas geven bij 
deelname aan sportactiviteit ?). 

• Een voorstel om een sportdag op verplaatsing in te richten wordt door het DB in beraad genomen. 
Vermits de huidig formule voor de sporteldag dit jaar (opnieuw) gunstig gevolg kende, wordt dit voorstel  
geklasseerd als “te onthouden voor de toekomst”. 
  

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

Wegens een 3-daagse wielerwedstrijd in Bonheiden wordt het vooropgestelde parcours niet genomen. Een  
parcours van “Pallieteren 2017” van WTC Berlaar, aangepast aan de volgwagens zal in de plaats komen  
met stopplaats in “De Beemden”. 

 
7. FIETSEN VOOR VOLWASSENEN – STAND VAN ZAKEN  ( SR 0025 ) 

 
• Verdere planning werd opgesteld en aan de kandidaten bezorgd. 
• Een vierde kandidate (Abu Taha Zainab Abdel A) betaalde haar inschrijvingsgeld. 

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

 
• De uitnodigingsbrieven zijn opgesteld en worden verstuurd. 
• Een bestelbon voor de catering (150,- EUR) werd opgesteld voor TTK Berlaar. 

 
9.  RONDVRAAG – MEDEDELINGEN 

 
• De sportraadsecretaris zal de Berlaarse sportraad verontschuldigen voor zijn afwezigheid op de 

(laatste) Algemene Vergadering van de Provinciale Sportraad op vrijdag 2 juni 2017. 
• Op de vraag van Bart Meylemans over het in kaart brengen van de Berlaarse Trage Wegen, antwoordt 

de sportschepen dat die kaart (nog) niet bestaat.  
 

10.  PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB 
 

Nog te bepalen op 2 juli 2017, tijdens BBQ bij Adela Janssens. 
 
Einde van de vergadering : 21.50 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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