Betreft : ALGEMENE VERGADERING OP DONDERDAG 14 JUNI 2018.
Plaats :

Chalet van hondenschool Pallieter, Meistraat 28, 2590 Berlaar

Begin vergadering :

19.30 u

Aanwezige leden :

Badminton Berlaar
BBC Berlaar
BC Sint Rumoldus
GBC Centrum
Karateclub Berlaar
MTC Ouwe Sleuren
Polido Berlaar
TC Nete
TTC Heikant
TTK Dylan Berlaar
Turnkring Gymnia
Vriendenklub De Keyzer Berlaar
Volleybalclub Berlaar
WSV Berchlaer
WTC Berlaar

Verontschuldigd :

FC Berlaar Heikant

Afwezigen :

Berlaarse Hafo Vriendenkring
Berlaarse Hondenvereniging Dakota
LRV St. Pieter
SK Rita Berlaar

: Joke Louage
: Luc Verreydt
: Willy Verlinden – Jan Nauwelaerts
: Eric Vaneynde
: Patrick Van Mele
: Karine Tuerlinckx ( Lid DB SR )
: Robert Busschots ( Lid DB SR )
: Jan Peeters
: Eddy Verbeeck – Louis Verstrepen
: Wilfried Geens ( Secretaris SR )
: Peter Claes
: Hugo Verret
: Diana Braeckmans – Bart Meylemans ( Lid DB SR )
: Jurgen Meeus
: Rudy Coppens ( Voorzitter SR )
Eduard Van Hove
Dave Renders
WTC Centrum - Heikant
: Adela Janssens ( Ondervoorzitter SR )
Emiel Cannaerts
Berlaarse zaalvoetballiga
: Wilfried Schuermans
Hondenschool Pallieter
: John Aerts
Berlaarse Petanqueclub
: Frans Oberts ( Lid DB SR )
Marcel Cleynhens
Eddy Verstappen ( Schepen van sport )
Peter Vochten ( Sportconsulent )

Aanwezigheidspercentage : 19 / 24 = 79%
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DAGORDE
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Kennismaking met gastclub hondenschool Pallieter
3. Goedkeuring dagorde huidige vergadering
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering
5. Duurzaamheid in de vereniging : Eva Keirsmakers
6. Digitalisering aanvraag subsidies : Peter Vochten
7. Masterplan Sport : Schepen Eddy Verstappen

8. Lidmaatschap sportraad
9. Samenstelling dagelijks bestuur sportraad
10. Evaluatie activiteiten 2017 - 2018
11. Planning activiteiten 2018 - 2019
12. Berlaarse sportdienst - sportconsulent
13. Rondvraag - mededelingen

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 HONDENSCHOOL PALLIETER
Pallieter-bestuurslid John Aerts presenteert in ’t kort de levensloop en de activiteiten van zijn club en haar
doelstellingen.
Bij deze dankt het dagelijks bestuur van de sportraad de initiatiefnemers van Pallieter voor hun verzorgde
catering.
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.
Door onvoorziene omstandigheden kon Eva Keirsmakers, beleidsconsulent gemeente Berlaar, niet aanwezig
zijn op deze vergadering. Wegens onvoldoende tijd om voor een vervangend agendapunt te zorgen, wordt
punt 5 dan ook geannuleerd.
4. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige Algemene Vergadering die doorging op 14 juni 2017
en dat naar de leden werd verstuurd. Dat verslag wordt dan ook goedgekeurd.
5. VOORDRACHT “DUURZAAMHEID IN DE VERENIGING”
Agendapunt geannuleerd.

6. DIGITALSERING VAN HET AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES
Sportconsulent (nieuwe titel voor sportfunctionaris) Peter Vachten geeft uitleg bij het nieuwe
aanvraagdocument voor gemeentelijke subsidies. Nadat de subsidiereglementen werden aangepast,
vereenvoudigd en in één reglement gegoten, kan nu ook de aanvraag digitaal gebeuren. De verenigingen
kunnen nu al bij wijze van proef en in overleg met de sportconsulent een aanvraagdossier indienen. Nieuw
daarbij is ook dat het bankrekeningnummer waarop de subsidies kunnen gestort worden verplicht de
vereniging als titularis moet dragen en niet een privépersoon mag zijn.
2

7. 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.
Na uitgebreide studies door een onafhankelijk studiebureau werd gekozen voor een nieuwe sporthal op de
gemeentelijke terreinen Doelvelden met aanpassing van de omliggende terreinen. Een nieuw decreet dat
verwijst naar een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van vóór 1976 belemmert de vooruitgang in het dossier,
omdat het beoogde terrein toen als bosgebied geregistreerd stond en nadien pas als recreatiegebied
herbenoemd werd. Dat zou betekenen dat de geplande afmetingen van de nieuwe sporthal in het gedrang
komen en niets mag gewijzigd worden aan de huidige toegangswegen. Er wordt nu onderzocht welke
afwijkingen daarop zouden mogelijk zijn.
In verband met de vraag om de nieuwe sporthal van het Instituut Heilig Hart van Maria buitenschools te
laten gebruiken door de Berlaarse sportverenigingen, wijst de schepen er op dat pogingen daartoe niet het
gewenste resultaat hebben opgeleverd. Vermits het Instituut zijn sporthal gebouwd heeft in samenwerking
met Scholen van Morgen (SVM), een project van de Vlaamse Overheid en enkele banken, is het beleid over
inrichting en uitbating van deze sporthal gebonden aan het contract dat tussen beide partijen voor 30 jaar
werd aangegaan. Vermits het buitenschools gebruik daar niet in begrepen is, zou daarvoor een herziening
moeten gebeuren met financiële aanpassingen. Uit gesprekken tussen het College en SVM blijkt dat de
vooropgestelde vergoeding niet in verhouding staat tot het volume van het mogelijk buitenschools gebruik,
temeer omdat het forfaitaire bedrag dat vooropgesteld wordt gedurende 30 jaar zou moeten betaald
worden, ook al zou de bezetting verminderen of wegvallen zodra de nieuwe gemeentelijke sporthal in
gebruik kan genomen worden. Op vraag van de geïnteresseerde verenigingen (Turnkring Gymnia en Berlaarse
Karateclub stelden zich ook met hetzelfde doel op de hoogte bij SVM) zal de sportraad een schrijven
richten aan SVM met de vraag om over dit dossier de gang van zaken schriftelijk te bevestigen, iets wat
tot nu toe nog niet gebeurde.
8. LIDMAATSCHAP SPORTRAAD



De sportraad telde vorig jaar 24 aangesloten verenigingen.
Er kwamen geen nieuwe aanvragen voor lidmaatschap binnen en ook geen meldingen van verenigingen die
zich ontbonden. De Algemene Vergadering blijft dus 24 leden tellen.

9. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR






Statutair moeten er dit jaar geen nieuwe bestuursverkiezingen plaatsvinden (alle 3 jaar).
Er kwamen geen nieuwe kandidaturen voor een bestuursfunctie binnen het dagelijks bestuur binnen.
Gedurende het voorbije jaar nam bestuurslid Stijn Bastens ontslag bij zijn club TC Nete, zodat hij
automatisch ook geen lid meer kan zijn van het dagelijks bestuur van de sportraad. TC Nete stelde geen
vervanger voor.
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 2017 - 2018
Vermits de vroegere activiteiten van de sportraad met eenieders voldoening bijna volledig overgenomen zijn
door de sportdienst, die nu deel uitmaakt van de dienst Vrije Tijd, zal dit punt bij volgende vergaderingen
als secundair agendapunt opgenomen worden en samengaan met de planning van toekomstige activiteiten. De
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organisatie van de fietsdag op 2de Pinksterdag en de jaarlijkse Kampioenenhulde blijven in regie van de
sportraad, met een belangrijke steun van de sportdienst. Leden van het dagelijks bestuur verlenen op hun
beurt nog steeds hun medewerking aan de Sporteldag, de Scholencross, de Kleutersportdag en het Leren
fietsen voor volwassenen, initiatieven van de sportdienst.
11. PLANNING ACTIVITEITEN 2018 - 2019
Voor het komende werkjaar worden dezelfde activiteiten gepland als deze van het vorige.
12. BERLAARSE SPORTDIENST - SPORTFUNCTIONARIS (SPORTCONSULENT)
De sportconsulent geeft zoals steeds toelichting bij de taakgebonden klassieke opdrachten en activiteiten
van de sportdienst die geen onderwerp uitmaken van de vorige agendapunten. 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
sportconsulent zelf.
13. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN
Er werd scherp gediscussieerd over de bouw van een nieuwe gemeentelijke sporthal en het naschools
gebruik van de nieuwe sporthal van het Instituut Heilig Hart van Maria. Voor verslaggeving wordt verwezen
naar deze bij agendapunt 7 – Berlaarse Masterplan Sport.
Einde van de vergadering : 21.00 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 diensthoofd Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere en sportconsulent Peter Vochten.
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