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1. Goedkeuring verslag vergadering van 23 november 2017 ( SR 0025)
2. Berlaarse sportdienst * Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0030 )
3. Masterplan Sport - Stand van zaken ( SR 0026 )
4. Kampioenenhulde - 16 maart 2018 - Voorbereiding ( SR 0011 )
5. Rondvraag - Mededelingen
6. Planning volgende vergadering DB

Verslag:

1. GoEDKEUR|NG VERSLAG VERGADERING DB VAN 23 NOVEMBER 20í7 { SR 0025 )

Ér zln geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. BERLAARSE SPORTDTENST - MEDEDELTNGEN SPORTFUNCTTONARTS { SR 0030 }

o Het gemeentebestuur stelt een budget van 150,00 EUR beschikbaar voor een degustatie voor de leden
van elke adviesraad. Het DB van de SR zal dit budget benutten voorafgaand aan haar volgende
vergadering. Een bestelling bij Gli Amici uit de Dorpsstraat wordt voorgesteld.

o Het nieuwe erkenningsreglement en het nieuwe subsidiereglement werden in de gemeenteraad van í9
december 2017 unaniem goedgekeurd. De drie vroegere subsidiereglementen werden gereduceerd tot
één reglement waarin o.a. de voorwaarde opgenomen is dat de bankrekening waarop de toegekende
subsidies zullen gestort worden de vereniging als titularis moeten dragen en niet op naam van een
privépersoon mag geopend zijn.

. Om de lijst van erkende sportverenigingen geactualiseerd aan het College te kunnen bezorgen stelt de
sportfunctionaris voor om alle betrokken verenigingen hun erkenning opnieuw te laten aanvragen. Hij
stelt voor om dit te laten samenlopen met de subsidieaanvragen van september 2018. Het DB vindt dit
een goed voorstel.

o Robert Busschots merkt op dat het subsidiereglement voor sportverenigingen in belangrijke mate
rekening houdt met de jeugdwerking, daar waar dat in de reglementen voor cultuur niet direct het geval
is, zodat o.a. de dansschool met veeljeugd in haar rangen niet van dergelijk voordeel kan genieten.

e Het College verklaarde zich akkoord met het advies van het DBISR over de subsidiëring 2017 van ZZ
Cycling Team. Het nodige budget van 11,00 EUR wordt aan het originele budget toegevoegd.
Anderzijds wordt vernomen dat de vereniging in kwestie momenteel (nog) niet van plan is om haar zetel
naar Berlaar te verplaatsen. Het een en het ander heeft te maken met de kostprijs daaruoor (Staatsblad)
afgewogen tegen het toegekende subsid iebedrag.

. Op 28 november 2A17 vond in Sint Katelijne Waver een APB vergadering plaats waaraan voorzitter
Rudy Coppens deelnam. Daar werd genoteerd dat bij het afslankingsproject van de provinciale



sportinfrastructuur en overschakeling naar Sport Vlaanderen het merendeel van het personeel een
andere bestemming werd toebedeeld met specifieke taken binnen de organisatie.

r KUBB-vereniging Den Hoek uit Berlaar-Heikant vroeg het lidmaatschap van de SR aan. Vermits deze
vereniging níet direct een open vereniging is (trainingen op privéterrein en niet uitgesproken toegankelijk
voor externen) zal nagegaan worden of enige clausule in de statuten van de SR dit lidmaatschap
mogelijk zou uitsluiten.

3. MASTERPLAN SPORT - STAND VAN ZAKEN ( SR 0025)

e Het College gaf op 14 december 2017 volgende opties vrij :

(M = onderhoud)

accommodatie gebruik zouden maken

uitschuifbare tribune en toog

de accommodatie

investeringssubsidies van 100.000,- EUR en eigen inbreng van minstens dezelÍde omvang

aan de bij het project betrokken architect

vrijgekomen gronden zal gemaakt worden, samen met die van de gemeentelijke eigendommen,
aan de overkant van de sporthal, Pastorijstraat, vroeger Rijkswachtwoningen.

o Voor het eventueel naschools gebruik van de nieuwe sporthal van het lnstituut HH van Maria zijn er nog
onderhandelingen over (aangepaste) voorwaarden lopende, maar er wordt aangevoeld dat het lnstituut
niet echt warm loopt om dat naschools gebruik door de gemeente te realiseren.

4. K.AMPTOENENHULDE - 16 MAART 2018 - VOORBERETDTNG ( §R 00í1 )

. Er kwamen een tiental kandidaturen voor nominatie binnen, erwordt nog tot 2A januari 2018 gewacht
om een definitieve lijst samen te stellen.

o Het DB dringt aan op een verhoging van het budget voor de catering dat nu 200,- EUR bedraagt maar
ontoereikend is, zeker als het aantal aanwezlgen dezelfde vorm aanneemt als tijdens de editie van vorig
jaar. Er wordt ook beslist om deze catering weer in eigen regie te organiseren.

o Er zijn 2 gemeentepersoneelsleden bij gevraagd (keuken en rondgang tijdens de receptie).
. Zoals vorig jaar al beoordeeld zullen enkele DB-leden een ontvangstcomité vormen bij het binnenkomen

van de genodigden, dit om iedereen te venruelkomen en nieuwelingen een beetje vertrouwd te maken
met de organisatie van de hulde.

5. RONDVRAAG - MEDEDELINGEN

Schepen van sport Eddy Verstappen brengt het DB op de hoogte dat hij op het einde van 2018 de politiek
verlaat en dus ook geen kandidaat zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

6. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB

Op maandag 19 februart201B, in de Collegezaalom í8.30 u.

Einde van de vergadering : 21.00 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 sportraqg[


