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Verslog

1.

:

Bríce Lobíche (bestuurslid)
Korina Tuerlinckx (besïuurslid)

:

1. àoedkeuring verslag vergadering von 9 jonuari 2OL8 ( 5R 0025)
?. Berloarse sportdienst - Madedelingen sportfunctionoris ( SR 0030 )
3. Masterplan Sport - Stond von zoken ( 5R 002ó )
4. Kompioenenhulde - 16 maart 2018 - Voorbereiding ( 5R 0011 )
5. Fíetslessen voor volwassenen e018 - Stond van zoken (SR 0025 )
6. Fietsdag SR - 21 meí 2018 - Eerste planning ( 5R 0016 )
7. Nieuw logo op briefpapíer 5R ( 5R 0025 )
8. Rondvroag - Mededelingen
9. Plonning volgende vergodering DB
:

@ËDKEURTNG VERSLAG VERoADERTNC DB VAN

9 JANUART 2018 ( SR 0025 )

Er zíjn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

?.

BERLAARSE sPoRTDTENsï

.

- ,TITEDEDELINCEN

5PORTFUNCTIONARIS ( sR @30 )

KUBB-vereniging De Hoek vroe,g het lidmooïschop don von de 5R. Vermíts het de bedoeling is

dat deze vereníging kon gebruik moken von de gemeentalijke uitleendienst moet zij ook
erkend zíjn. Adelo Jonssen en Wilfried Geens zullen voorzífïer Jef Von Hool daarvon op de

.

hoogtebrengenenvragen om ook eendossier voor erkenning binnen tebrengen.
Meer en meer verenigingen die hun belangen lieten behartigen door de cultuurrood of de
jeugdrood geven oon dot te wíllen doen via de sportroad. Reden doarvoor is dat de sportdienst
en de sportrood door hun beleid meer dan de twee andere diensten/adviesraden rekening
houden met de jeugdwerking binnen een vereniging. Zo ookheeft de Berlaorse dansstudio de
intentie om dot tedoen. In die optiek zalhet DB von de 5R nogoan of de door dezevereniging
beoefende octiviteit kon geihterpreteerd worden ols erkende sporttok binnen de lijst die

opgesteld werd door Sport Vloanderen. Het DB stelt ook dot, indien deze omschokeling tot
een gaed einde zou kunnen gebrocht worden, een overeenkomstig bedrog von het voorziene
subsi d ebud get get r ansf er eer d wordt.
Sportfunctionoris Peter Vochtenheeít een overlq geplond met Filip Verlinden von Bulls 6ym
teneinde een eventuele oonvroog tot erkenning von deverenigingvoor tebereiden.
Nu de subsidiedossíers voor deíínitíeve beoordeling en gaedkeuring von de bedragen noor de
dienst finonciën verhuisd zijn, vraagt deze dienst vervroeging van de deadlíne van 1
september voor het indienen von het jaorlijkse aanvraogdossier. De huidige deodline volt voor
de finonciële dienst in zijn drukste odministrotieve periode wasrdoor efÍiciënte controle
belemmerd zou worden. De sporïroad en de sportdiensï hebben de datum von 1 september in
overleg mef de verschillende sportverenigingen ols ideool kunnen vastleggen. Vervraeging
ervon zou voor de meeste van de sportverenigingen de moeilijkheidsgraod verhogen voor het
somenstellen von een dossier wegens o.a. de bepoling van het werkjoor en de vakontieperiode
die daarop volgt. Vermits he'l subsidiereglement juist vereenvoudigd werd om deze
moeilijkheidsgrood te verlagen en de sportdienst en de sportroad doardoor de intentie
hebben om in de toekomst minder tolerant te zijn voor onvolledige of te laat ingediende
dossiers, komt deze vraag voor een vervroegde deodline over ols minder geschikt. De dotum
von 1 september werd ook opgenomen in dot onlongs vernieuwde en door de gemeenleroad
goedgekeurde subsidíereglement. Het DB von de SR is dan ook von oordeel negatieí advíes
ïe moeten verlenen oan de vraqg van de fínoncíële dienst voor wijzigíng op korte termijn
von de bedoelde deodlíne.
Hef controct met BMG Medio dot ínstond voor de reclomepanelenín sporthal 't Stopveld werd
opgezegd. Er wordf overwogen om reclomevoering in de toekomst via sponsoríng ín eigen re4íe
van de sportclubs te loten gebeuren.
Vzw Heï Vlammeke is een Berloarsa vereniging die zich inzet voor mensen met financiële
beperkingen. Op 3 opril 2018 richten zij ook een gezinssportdag in, in samenwerking met de
gemeente. Er wordt voorgesteld om deze vereniging de mogalijkheid te bieden om zich voor te
stellen op de AV von de 5R op L4 juni 2018. Het Mosterplan Sport en hel gewijzigde
subsidiereglement zullen ook op de agenda staon. Tdeeiin voor een bijkomende voordracht
kenbqor te moken I egen volgende D B-vergodering.
i

3. &IAsïERPLAN SPORT - 5ïAND VAN ZAKEN ( SR
half jaar geleden sloot degemeentezich

OO2ó)

bij oankoopcentrale Farys.Deze orgonisatie
doet ook oonbestedingen o.o. voor sporthallen. Op 28 {ebruori 2018 komt een dele4atie van
Een

oon

Farys zich voorstellen in Berloor.

Op 1 moort 2018 zullen schepen Eddy Verstoppen an sportfunctionaris Peter

Vochten

deelnemen aan een inÍormeel bezoek oan de sporthallen von Lille en Zwijndrecht.
Novroog bij de Berloorse culturele verenigingen over hun nood qon een polyvolente zaal die zou

geintegreerd worden in de nieuwe sporthol en dienst zou kunnen doen voor culturele
evenementengaf de voststelling dat door voor hen niet echt nood osn is.Er reageerden msar
9 von de 30 oangeschreven verenigingen.

4.

KAMPTOENENHULDE
a
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VOORBERETDTNg

( SR

OO11 )

De sporttrofee?OLT wordt toegekend oqn Leo Verstrepen
De trofee voor bijzondere sportprestofie ZOLT wordt toe-gekend oan Amelie Caers von AC

Lyro.

a
a

Tijdens zijn geplond averleg met Bulls Gym zal sportfunctionoris Peter Vochten polsen noor
eventuele kompioenstitels díe bínnen de vereriging ín de loop von 2Ot7 zouden behoald zijn.
De helpers van het DB wordan verwocht om 18.00 u in zaol Fomilio.
Een dele.gatie von het DB zal de genodigden opwachten oon de ingang en het programmo
aonbieden (i.p.v. op de tsfels teleggen).
Voor het ofdalen van de trop aan het podium wordt nog gezacht noar hulp in de vorm van een
aongebrachte launing of bijstond door iemond von het DB.

5.

EIEïSLESSEN VOOR VOLWASSENEN 2Ot8
Het

blijft

voorlopig

-

VOORBERËIDIN6 ( SR 0025 )

bij 1 kondidaot. Promotie wordt eerstdodgs gestort.

6. FIETSDAG SPORïRAAD

-

21

,1

EI 2018 -

EERSTE PLANMNG

( sR 0016 )

Het afgelaste troject van vorig jaor (richting Bonheiden) zol dit joor hernomen worden. Rudy
Coppens en Wilfried Oeens zargen voor de uitstippelíng e?van.
De koers "Prins der nieuwelingen" die vorig jaar roet in het eten gooide voor het oonvankelijke
traject goot woorschijnlijk door op eenandera datum. Toch nog te controleren via navraog oon
uitboter von de geplande tussenstop of er geen andere obstskels zijn op 7l mei 20t8.
Peter Vochten en Rudy Coppens verontschuldigen zich voor hun ofwezigheid op ?L meí ?OtB.
Adela Janssen, Eddy Verstopp€n en Wilfried Geens hebben hun aonwezígheid al bevestigd.
Zools gebruikelijk wordt de catering (pannenkoeken en fruitslo) verzorgd door leden van da
fonfore.

7. lttrEUW

LOo-c_ GE,IIEENTE OP DOCU,I,IENTEN

VAN DE SPORTRAAD ( sR OOeS )

Sportraodsecretsris Wilfríed Geens heeft de intentie om het nieuwe logo von de gemeenle te
gebruiken op documenten von de sportrood. Daorom zal hij een onfwerp moken op dit verslag en
het in zijn voorlopige vorm ter goedkeuring doorsturen acn communicatieombtenaor Ken Voet.

8.

R,ONDVR^AG

- IÀEDEDEIJNcEN

Bestuurslid SR en voorzitter von de Berloorse peïonqueclub toont

in een fotodossier

het

vondolisme dot wekelijks aongebracht wordt oan de petongueterreinen en vraagt zich af welke
oplossing kan gegeven worden oan díï probleem dot bij uifblijven e?van een mogelijke reden zau
kunnen zijn voor het stopzetten van het petanguegebeuren.

9.

PLANNING VOIÉENDE VER6ADERIN6 DB

Op woensdog 18 opril 2018, in de Colle4ezool om 18.3O u.
Einde von de vergadering : 2L.45 u.
Kopie van dit verslog wordt verstuurd naor het Colle-ge van burgemeeste? en schepener., de leden von
het DB von de Berloorse sportrood, degemeentelijke sportdienst,schepen van sport Eddy Verstoppen,

het diensthoofd Vrije

ïijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie r,uordt

eveneens beschikboor gesteld op de gemeer*elijke website.

Wilfried

Rudy Coppens

Geens

Secretaris sportrood

Voorzitter sportrood
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