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:

Rudy Coppens (voorzitter)

Wilfried Geens (secretaris)
Robert Busschots (bestuurslid)
Adela Janssens (ondervoorzitter)
Karine ïuerlinckx (bestuurslid)
Frans Oberts (bestuurslid)
Bart Meylemans ( bestuurslid)
Peter Vochten (sportfunctionaris)

Verontschuldigd
Afwezig

:

Dagorde:

:

Brice Labiche (bestuurslid)
Eddy Verstappen (schepen van sport)
Stijn Bastens (bestuurslid)

1. Uitreiking diptoma's laureaten "Leren fietsen voor volwasseÍten" ( SR 0025 )
2. Goedkeuring verslag vergadering van 7 september 2017 { SR 0025)
3. Berlaarse sportdienst - Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0030 )
4. Masterplan Sport * Stand van zaken ( SR 0026 )
5. Subsidies en reglementen - Stand van zaken ( SR 0005 )
6. Algemene Vergadering 14 juni 2017 - Verslag ( SR 0012 )
7. Fietsen voor volwassenen - Evaluatie ( SR 0025 )
8" Ambtenarensportdag 14 september 2017 - Evaluatie ( SR 0021 )
9. Scholencross 26 september 2017 - Evaluatie ( SR 0021 )
10. Voozitterschap TC Nete - Lidmaatschap ( SR 0025 )
11. Rondvraag - Mededelingen
í2. Planning volgende vergadering DB

Verslag

1.

:

UITREIKING DIPLOMA',S LAUREATEN "LEREN FIETSEN VOOR VOLWASSENEN" ( SR 0025)
Pamela Kutting en Sokhna Ly waren aanwezig op de uitreiking van hun diploma. Het diploma van Abu Taha
Zainab Abdel A zal bezorgd worden door Rudy Coppens, dat van Aboagyewaah Boadu door Pamela
Kutting. De uitreiking werd afgesloten met een korte receptie.

2.

GOEDKEURTNG VERSLAG VERGADERTNG DB VAN 7 SEPTEMBER 20í7 ( SR 0025 )
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

3.

BERLAARSE §PORTDTENSï

.
.

-

MEDEDELTNGEN SPORTFUNCTTONARTS ( SR 0030 )

Op zaterdag 16 december 2017 gaat de jaarlijkse Kleuterinstuif door in sporthal 't Stapveld. Rudy, Adela
en Wilfried zullen hun medewerking daaraan verlenen (kassa).
Het (nieuwe) bestuur van Jump Extreme heeft zijn intentie kenbaar gemaakt om (opnieuw) de
gemeentelijke erkenning aan te vragen. Tot nu toe werd er geen aanvraagdossier binnengebracht.

.
o

.

Op donderdag 7 december 2A17 organiseert de Welzijnsraad een voordracht "Eenzaamheid bij
jongeren" die gegeven wordt door professor Luc Goossens. Hoewel het niet direct betrekking heeft op
sport, zullen de sportclubs uitgenodigd worden.
Via een groepsaankoop van de voetbalfederatie kocht FC Heikant een AED toestel aan en vroeg aan
de sportdienst of er daarvoor enige vorm van subsidiëring bestaat. Hoewel de leden van het DB deze
aankoop appreciëren laat het bestaande subsidiereglement voor sporfuerenigingen volgens hen daar
geen opening voor. Misschien valt het te overwegen een dergelijk toestel aan te kopen voor de
gemeentelijke uitleendienst.
De sportraadsecretaris meldt dat hij moeilijkheden ondervindt om de verslagen van de sportraad op te
roepen via de gemeentelijke website (pagina's onbekend). De sportfunctionaris zal nakijken waar het
probleem

zou kunnen zitten.

4. MASTERPLAN SPORT
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STAND VAN ZAKEN ( SR 0026)

Drie clubs stuurden hun opmerkingen door via de sportdienst. Samen met de andere opmerkingen
worden zij meegedeeld aan het College.

Het College en het Managementsteam stelden een (voorlopige) begroting op voor de bouw van de
nieuwe sporthal. Er wordt 750.000 EUR voorzien in 2018, 4.250.00 EUR in 2019, 3.000.000 EUR in
2020 en 2.000.000 EUR in 2021.
Hoewel er consensus blijkt te zijn over de Doelvelden als locatie, werd nog geen beslissing genomen.
Tegen augustus 2018 wil het College een ontwerp over de bouw van de sporthal klaar hebben en ook
een oordeel over de manier waarop het project gerealiseerd zal worden (projectontwikkelaar).
Vandaag (2411012017) staat dit onderwerp terug op de dagorde van de commissie Openbare Werken.
De werkgroep van het dagelijks bestuur van de SR (Bart Meylemans en Wilfried Geens) zal opnieuw bij
mekaar komen voor overleg met de schepen van sport en de sportfunctionaris op donderdag
2311112017 om 17.00 u.

5. suBSrDrES EN REGLEMENTEN
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STAND VAN ZAKEN ( SR 0005 )

Het nieuw voorgestelde reglement werd gecontroleerd door de gemeenteontvanger. Er zal rekening
gehouden worden met haar opmerkingen over formaliteiten. ln hoofdzaak is er geen bezwaar.

Als vervolg op de discussie over de bijzondere subsidies van artikel 4 stelt het dagelijks bestuur voor
om dit artikel te schrappen. Als reden daarvoor wordt aangehaald dat tot nu toe nog niemand gebruik
maakte van dat artikel en dat er in de toekomst ander subsidiëringsmogelijkheden zouden kunnen
aangesproken worden mocht een vereniging er dan toch aanspraak op willen maken. Het verwijderen
van dit artikel zal ook mogelijk tegenstrijdige beoordelingen over de definitie van "bijzondere" subsidies
vermijden.

Er worden nog enkele verenigingen (o.a. FC De Weerdt en FC Heikant) aangemaand om

de

noodzakelijke stavingsdocumenten te verfijnen. Het dagelijks bestuur dringt er wel op aan om in de
toekomst de volgens het reglement vooropgestelde deadlines strikter te respecteren.
Onder voorbehoud van nog enkele besproken correcties in de verdeling van de subsidies (o.a. de
subsidies toegekend aan de Petanqueclub) zullen de leden van het dagelijks bestuur na ontuangst van
het definitieve document de verdeling van de subsidies goedkeuren. Het is de bedoeling om dit
document voor te leggen aan de gemeenteraad van december 2017.

6. ALGEMENE VERGADERTNG

í4 JUN| 20í7 - VERSLAG { SR 00í2

}

ln overleg met de sportfunctionaris zal de sportraadsecretaris de opmerkingen die door de aanwezige
sportverenigingen geformuleerd werden over het Masterplan Sport en over de subsidieverdeling
toevoegen aan het voorlopige verslag.
7. FTETSEN VOOR VOLWASSENEN
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STAND VAN ZAKEN ( SR 0025 )

2 van de 4 laureaten waren vandaag aanwezig om hun diploma in ontvangst te nemen.

Sportraadvoorzitter Rudy Coppens en sportraadsecretaris Wilfried Geens zijn bereid om ook mee te
werken aan een editie 2018.
Er wordt overwogen om het zadel van één van de aanwezige fietsen te verlagen (via fietsenmaker
Bertels) om ook kandidaten van kleine gestalte het aanleren te vergemakkelijken.

8. AMBTENAREN§PORTDAG
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í4 SEPTEMBER 20í7 ( SR 0030

)

Door het bar slechte weer werd het fietsen geannuleerd.
De talrijk ingeschrevenen konden wel smaken van badminton, dansen, schermen, wandelen, petanque
en vissen.

L

SCHOLENCROSS 26 SEPTEMBER 20í7

.
r
.

Ër namen ongeveer 1.700 leerlingen deel aan dit evenement.

De organisatie verliep vlekkeloos, een pluim voor het inrichtend personeel van het lnstituut HH van
Maria dat van aanpakken weet.

Alleen het vullen van de zakjes verliep niet optimaal. Het DB is bereid om bij de volgende editie zijn
medewerking te verlenen om die zakjes reeds te vullen de dag voordien. Het DB is ook voorstander om
de herínneringsmedailles niet in dat zakje te steken maar persoonlijk te overhandigen bij de aankomst,
zoals dat de vorige jaren gebeurde. Het zal veruvonderde gezichten vermijden van deelnemers die het
gewoon zijn om het aandenken op die manier te onfuangen.

í0. vooRzrïTERScHAP Tc NETE
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LTDMAAT§CHAP DB SPORTR.AAD ( SR 0025

)

De sportdienst ontving een schrijven van het bestuur van TC Nete waarin zij het unaniem besloten
ontslag van haar voorzitter Stijn Bastens wegens niet meer conform haar statuten aankondigt.

Ook het DB van de SR, waarvan Stijn momenteel deel uit maakt, ervaart moeilijkheden in de
samenwerking met hem.
Er werd door TC Nete nog geen andere voozitter van de vereniging gekozen en ook niet beslist of er
iemand van hun vereniging kandidaat is om Stijn te vervangen als lid van het DB. Swa Kerkhofs neemt
als vice-voozitter het voozitterschap waar.
Vermits het ontslag van een lid van het DB, wanneer er geen vervanging voozien wordt door de club
zelf, door de AV moet beslist worden blijft hij lid van het DB. Tot zover zal de sportraadsecretaris Stijn
Bastens desgevallend als atwezig vermelden op het verslag van de vergadering van het DB.
Op 19 november 2017 houdt TC Nete haar Algemene Vergadering. Het DB wacht op een beslissing van
het TC Nete-bestuur om verdere regelingen te treffen.

í Í.RONDVRAAG
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- EVALUATTE ( §R 002í )

-

T$EDEDELINGEN

't

A110112018 zal een nieuwe uitbater van de cafetaria van sporthal
Stapveld de
concessieovereen komst conventioneel overnemen.
Frans Oberts meldt het aanhoudend vandalisme op de petanqueterreinen van het Stapveld. De door de
gemeente beloofde borden waarop camerabewaking aangekondigd wordt en die misschien soelaas
kunnen brengen werden nog niet geplaatst.

Vanaf

í2. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB
Op donderdag 23 november 2017, in de Collegezaal om ,l9.30 u.
Einde van de vergadering : 21.45 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
Secretaris sportraad

Rudy Coppens

Voorzitter sportraad

