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Datum : Donderdag 23 november 2§17
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Aanwezigen : Rudy Coppens (voorzitter)
Wilfried Geens (secretaris)
Adela Janssens {ondervoorzitter)
Brice Labiche (bestuurslid)
Bart Meylemans ( bestuurslid)
Eddy Verstappen (schepen van sport)
Peter Vochten (sportfu nctionaris)

Verontschuldigd : Robert Busschots (bestuurslid)
Karine Tuerlinckx (bestuu rslid)
Frans Oberts (bestuurslid)

Afwezig : Stijn Bastens (bestuurslid)

Dagorde :

1. Goedkeuring verslag vergadering van24 oktober 2017 { SR 0025)
2. Berlaarse sportdienst - Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0030 )
3. Masterplan Sport - Stand van zaken ( SR 0026 )
4. Subsidies en reglementen - Stand van zaken ( SR 0005 )
5. Erkenning ZZCycling ïeam - Stand van zaken ( SR 0010 )
6. Voorzitterschap TC Nete - Lidmaatschap DB sportraad ( SR 0025 )
7. Rondvraag - Mededelingen
8. Planning volgende vergaderíng DB

Verslag:

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERTNG DB VAN 24 OKTOBER20IT ( SR 0025 )

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. BERLAARSE SPORTDTENST - MEDEDELINGEN SPORTFUNCTIONARTS ( SR 0030 )

r Er heeft zich reeds een kandidaat aangemeld voor het "Leren fietsen voor volwassenen - Editie 2018'.
. Planning activiteiten 2418:

Pallieter, onder voorbehoud)

. De tapi*stallatie van de sportschuur op Berlaar Heikant is deÍect. Er werd beslist ze niet meer te
herstellen en ze te demcnteren.

. Cp 6 december 2017 {Centtum) en 13 december 2017 (Heikant) gaan de "burgerbabbels" door"

. Op 7 december 2A17 gaat de voordracht "Eenzaamheid bijjongeren" door.



. SPORT-IT heeft ínteresse om in Berlaar tijdens de grote vakantíe spodkampen in te richten. De
sportfunctionaris geeft de voorkeur aan de Krokus- en/of de Paasvakantie wegens het mogelijk
samenlopen met andere gemeentelijke evenementen en de beschikbaarheid van de Sportpleinwerking.
De sporthal zou gratis ter beschikking gesteld worden, SPORï-IT doet de rest. De gemeente wordt
gevraagd één optionele uitstap te organiseren, bv. zwemmen. Dit evenement kost niet veel moeite,
daarom wordt voorgesteld om het te laten doorgaan.

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

. Gezien de huidig voorgestelde spreiding voor de bouwplannen van de nieuwe sporthal wordt het
begrotingsbedrag voor 2018 van 750.000 EUR naar 100.000 EUR gebracht, het saldo van 650.000
EUR wordt verschoven naar2020.

o Het bestek voor de bouw van de sporthal wordt verwacht in augustus 2018.
o Tijdens de recente bijeenkomst van de commissie openbare werken werden de opmerkingen over het

voozien van een fietsenstalling en voldoende groen nog eens herhaald.
. Op 14 december 2A17 is er opnieuw overleg met het instituut Heilig Hart van Maria over het eventueel

buitenschools gebruik van hun sporthal.
. Volgens Ethias moet voor dit buitenschools gebruik een aparte vezekering afgesloten worden.
. Volgens het HH zouden de gebruikmakende clubs zelf moeten instaan voor het onderhoud. Vermits het

HH een vzw is kunnen zij geen huurovereenkomst afsluiten, maar wel een gebruiksovereenkomst. De
clausules van een dergelijke gebruiksovereenkomst stellen dat het onderhoud ten laste valt van de
eigenaar en niet van de gebruiker.

. Een volgende vergadering van de werkgroep is gepland op 9 januari 20{8 om {7.00 u.

4. SUBSTDTES EN REGLEMENTEN - STAND VAN ZAKEN ( SR 0005 )

De verdeling van de subsidies heeft haar eindÍase bereikt en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
volgende gemeenteraad.

ERKENNTNG ZZ CYCLTNG TEAM - STAND VAN ZAKEN ( SR 00í0 )

ln het aanvraagdossier voor subsidiëring van ZZ Cycling Team staat de maatschappelijke zetel van deze
vereniging vermeld in Berlaar. Bij nazicht bleek echter dat deze zetel per KB vanaf 19 mei20'17 gevestigd is
in ltegem en de voorwaarde van "Berlaarse vereniging' dan ook vanaf dan statutair vervalt. Via een
televergadering beslist, gaf het DB van de SR op 14 november 2017 het advies naar het gemeentebestuur
om deze vereniging over het voorbije werkjaar uitzonderlijk toch nog te beschouwen als Berlaarse vereniging
onder voorbehoud van een spoedige aanpassing van haar zetel, terug naar Berlaar. De beoordeling van dit
advies wordt afgewacht.

vooRztTTERSCHAP TC NETE - LTDMAATSCHAP DB SPORTRAAD ( SR 0025 )

. Op 19 november 2A17 hield TC Nete haar Algemene Vergadering. Daaruit bl'rjkt dat Stijn volhardt in zijn
boosheid om niet te reageren, niet op pogingen van TC Nete om hem te kunnen bereiken, noch op die
van het DB van de SR.

r De vice-voorzitter van de vereniging, Swa Kerkhofs neemt voorlopig de taak van voozitter over tot er
een nieuwe voorzitter verkozen wordt.

. Het DB van de SR beschouwt Stijn virtueel als geen lid meer van het DB en zal zijn ontslag voorleggen
aan de volgende AV. Voorlopig wenst TC Nete geen lid van haar vereniging af te vaardigen in het DB
van de SR,

o Er wordt ook beslist om geen vergaderingsverslag meer naar Stijn te sturen.

7. RONDVRAAG - MEDEDELINGEN

Ter info zal schepen van sport Eddy Verstappen vrUblijvende gesprekken voeren met deskundigen
inzake de bouw van sporthallen. Een bezoek aan de sporthal van Zwijndrecht behoort ook tot de
mogelijkheden.
Op dinsdag 28 november 2017 zal voorzitter Rudy Coppens deelnemen aan een infovergadering van
AFB over de afslanking van de provincie en toelichtingen over Sport Vlaanderen. Deze vergadering
gaat door in de raadzaalvan het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver.

5.

6.



8. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB

Op dinsdag I januari 2018, in de Collegezaal om í7.00 u (Werkgroep Masterplan) en om í9.30 u (DB).

Einde van de vergadering : 20.30 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


