Provincie ANTWERPEN
Arrondissement MECHELEN
GEMEENTE BERLAAR

SPORTRAAD
Betreft : ALGEMENE VERGADERING OP WOENSDAG 14 JUNI 2017.
Plaats :

Chalet Karel Sappenberghs – TTK Berlaar – Alpenroosstraat 26, 2590 Berlaar

Begin vergadering :

19.30 u

Aanwezige leden :

Badminton Berlaar

: Renilde De Groot – Winny De Greef
Joke Louage
: Kathleen Van Loy
: Francis Celen
: Francine Rijnders
: Marcel Deceulaer
: Eric Vaneynde
: Patrick Van Mele
: Karine Tuerlinckx ( Lid DB SR )
: Robert Busschots ( Lid DB SR )
: Paul Vereecke
: Stijn Bastens ( Lid DB SR )
: Eddy Verbeeck – Ken Moeskops
: Wilfried Geens ( Secretaris SR )
: Hugo Verret
: Diana Braeckmans – Bart Meylemans ( Lid DB SR )
: Jan Peeters
: Rudy Coppens ( Voorzitter SR )
Eduard Van Hove
: Adela Janssens ( Ondervoorzitter SR )
Emiel Cannaerts
: Frans Oberts ( Lid DB SR )
Marcel Cleynhens

BBC Berlaar
BC Sint Rumoldus
Berlaarse Hondenvereniging Dakota
FC Berlaar Heikant
GBC Centrum
Karateclub Berlaar
MTC Ouwe Sleuren
Polido Berlaar
SK Rita Berlaar
TC Nete
TTC Heikant
TTK Dylan Berlaar
Vriendenklub De Keyzer Berlaar
Volleybalclub Berlaar
WSV Berchlaer
WTC Berlaar
WTC Centrum - Heikant
Berlaarse Petanqueclub
Eddy Verstappen ( Schepen van sport )
Peter Vochten ( Sportfunctionaris )

Afwezigen :

Berlaarse Hafo Vriendenkring
LRV St. Pieter
Turnkring Gymnia
Berlaarse Zaalvoetballiga
Hondenschool Pallieter

Aanwezigheidspercentage : 19 / 24 = 79%

DAGORDE
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Kennismaking met gastclub TTK Berlaar
3. Goedkeuring dagorde huidige vergadering
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering
5. Voordracht TOP (Time out tegen pesten)
6. Masterplan Sport : Schepen Eddy Verstappen
7. Subsidiereglement voor sportverenigingen

8. Lidmaatschap sportraad
9. Samenstelling dagelijks bestuur sportraad
10. Evaluatie activiteiten 2016 - 2017
11. Planning activiteiten 2017 - 2018
12. Berlaarse sportdienst - sportfunctionaris
13. Rondvraag - mededelingen
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VOORLOPIG VERSLAG (TER GOEDKEURING DOOR DE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING)

1. WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
Voorzitter Rudy Coppens dankt de aanwezigen voor hun komst naar deze vergadering en maakt een statistisch
overzicht van het voorbije jaar.
2. KENNISMAKING MET GASTCLUB TTK BERLAAR
TTK Berlaar-bestuurslid Wilfried Geens presenteert in ’t kort de levensloop en de activiteiten van zijn club en
haar doelstellingen.
3. GOEDKEURING DAGORDE HUIDIGE VERGADERING
De leden hebben geen wijzigingen aan te brengen of onderwerpen toe te voegen aan de voorgestelde dagorde.
Die dagorde wordt dan ook goedgekeurd.
4. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige Algemene Vergadering die doorging op 8 juni 2016 en
dat naar de leden werd verstuurd. Dat verslag wordt dan ook goedgekeurd.
5. VOORDRACHT “TOP – TIME OUT TEGEN PESTEN
De Vlaamse overheid startte samen met ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport) en enkele topatleten
een campagne Time Out tegen Pesten. Deze campagne pakt pesten aan en wil de sportsector informeren,
stimuleren en ondersteunen om actief aan een pestvrije sportomgeving te werken. Teneinde de
sportbestuurders en -begeleiders kennis en ondersteuning aan te reiken kwam een vertegenwoordiger van TOP!
hun doelstelling nader toelichten.
Alle informatie kan geraadpleegd worden via www.topindesport.be. Een ICES-powerpoint voorstelling is ter
beschikking bij de sportfunctionaris.
6. TOELICHTING BIJ HET MASTERPLAN SPORT
Schepen van sport Eddy Verstappen legt de huidige stand van zaken in verband met het gemeentelijk
Masterplan Sport uit, met de nadruk op de bouw van een nieuwe sporthal.
Sportraadsecretaris Wilfried Geens licht het advies toe dat door het dagelijks bestuur van de sportraad
opgesteld werd met de bedoeling het te verlenen aan het gemeentebestuur en vraagt aan de leden van de
Algemene Vergadering hun eventuele opmerkingen daaromtrent te formuleren.
De inhoud van dit advies waarvoor de leden van de Algemene Vergadering geen negatieve opmerkingen
hadden is geformuleerd onder agendapunt 3 van het vergaderingsverslag van het dagelijks bestuur van de
sportraad die doorging op 30 mei 2017. Dit verslag kan geraadpleegd worden via de gemeentelijke website
onder Vrije Tijd – Sport – Sportraad – Verslagen dagelijks bestuur.
7. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN
Sportfunctionaris Peter Vochten geeft uitleg over het voorstel tot wijziging van de bestaande subsidiereglementen dat er kwam na overleg met de sportdienst en een werkgroep bestaande uit leden van het
dagelijks bestuur van de sportraad.
Het voorstel heeft de bedoeling het systeem te vereenvoudigen en de 3 huidige reglementen samen te trekken
tot één reglement. De leden van de Algemene Vergadering hadden na deze toelichting geen negatieve
opmerkingen op het voorstel zodat het kan voorgelegd worden aan het College van burgemeester en
schepenen en nadien aan de gemeenteraad.
8. LIDMAATSCHAP SPORTRAAD
•

De sportraad telde vorig jaar 25 aangesloten verenigingen.
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•
•

Op zijn vergadering van 11 januari 2017 noteerde het dagelijks bestuur van de sportraad de ontbinding van
schuttersvereniging staande wip Sint Michaël.
Er kwamen geen nieuwe aanvragen voor lidmaatschap binnen, zodat de Algemene Vergadering vanaf nu 24
leden telt.

9. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR
•
•
•
•

Statutair zouden er dit jaar nieuwe bestuursverkiezingen moeten plaatsvinden (alle 3 jaar).
Er kwamen geen nieuwe kandidaturen voor een bestuursfunctie binnen het dagelijks bestuur binnen.
Met algemeen akkoord van de Algemene Vergadering zal het huidige bestuur dan ook in functie blijven.
Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur houdt in deel te nemen aan de statutair minimaal 4
bijeenkomsten per jaar. In de praktijk vergaderde dat bestuur tot nu toe maandelijks, behalve tijdens de
vakantiemaanden juli en augustus. Tijdens die vergaderingen worden activiteiten gepland en het sportbeleid
binnen de gemeente besproken, in overleg met de schepen van sport die als waarnemer op deze
vergadering wordt uitgenodigd en de sportfunctionaris die ze als medewerker van de gemeente bijwoont. De
vergaderingsverslagen, zowel deze van de Algemene Vergadering als van het dagelijks bestuur worden
gepubliceerd op de gemeentelijke website en kunnen door iedereen geraadpleegd worden via de link “Vrije
Tijd - Sport – Sportraad”.

10. EVALUATIE ACTIVITEITEN 2016 - 2017
Voorzitter Rudy Coppens schetst het verloop van de door de sportraad samen met de sportdienst ingerichte
activiteiten zoals o.a. de scholencross, de seniorensportdag (sporteldag), de kampioenenviering met uitreiking
de
van de jaarlijkse sporttrofee, de 2 Pinksterdag fietstocht en de opleidingscursus “fietsen voor volwassenen”.
11. PLANNING ACTIVITEITEN 2017 - 2018
Voor het komende werkjaar worden dezelfde activiteiten gepland als deze van het vorige.
12. BERLAARSE SPORTDIENST - SPORTFUNCTIONARIS
De sportfunctionaris geeft toelichting bij de taakgebonden klassieke opdrachten en activiteiten van de
sportdienst. Voor gedetailleerde info daarover en meer specifieke punten verwijst hij naar de website van de
gemeente Berlaar waar alle informatie over de sportdienst te bekomen is. Dat kan ook gebeuren door een
bezoekje aan de sportfunctionaris zelf.
13. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN
Er waren geen specifieke vragen voor dit agendapunt.
Einde van de vergadering : 21.30 u

Wilfried Geens
Secretaris sportraad

Rudy Coppens
Voorzitter sportraad

Eddy Verstappen
Schepen van sport

Kopie van dit verslag wordt verstuurd naar het College van burgemeester en schepenen, naar de leden van de
Berlaarse sportraad en naar sportfunctionaris Peter Vochten.
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