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Verslag

1.

-

-

Evcluatie ( 5R 0011 )
Fietslessen voor volwossenen 2018 - Stsnd van zsken (SR 0025 )
Fietsdog 5R - 21 meí ?018 - Plonning ( 5R 001ó )
Aonvroag erkenning KUBB vereniging Den Hoek ( SR 0010 )
Rondvraog - Mededelingen
Planning volgende vergodering DB
Kompioenenhulde

16 maart 2018

:

6OEDKEURIN6 yER5LAG VER6ADERTN6 DB VAN 19 FEBRUAÈI 2018 ( sR 0Oe5 )
Er zijn geen opmerkingen, het verslog wordt goedgekeurd.

2.

BERLAARSE SPORTDTËN5T

.
.

-

i^EDEDEIjIN6EN SPORTFUNCTTONARTS ( SR 0030 )

Op ?5 mei ?Ot$ treedt de Europese wetgeving 6DPR (General Doto Proïection Regulation) in
voe.ge. Vonuit de sportdiensf werd ar in die opïiek een bericht verstuurd noar de Berloorse
sportverenigingen met tomelijke reocïie doorop. Voor een geplande sessie daorover is nog
geen dotum bepoold.
Kempens Korakter plant in 2At9 een tentoonstalling over het Sporterfgoed, deels lokoal
ingericht indegemeentenen deels verspreid over de Kempen. Voor Berloor urordt een locatie
en een datum gezocht.Vaor anzegemeente wordt gedacht oan de kerk van Berloor stotion die
nu ols turnzoal von het instituuï HH van Moria fungeert. Dit evenement koppelen aon de
1

een oplie zonder doorom de gebruikelijke dotum oon te passen. Als
randonimotie wordt voorgesteld een biljortdemonstrotie te orgoniseran Ínet Raymond
Ceulemons in hef Gildenhuis von Berloor Heikont. aang?enzend son zool Fomilio woar de
kampioenenhulde plooïs víndt. Het ínrichten van een wielerkoers à la Strijdlust destijds
behoort ook tot da gemaokta voorstellen.
Het voorstel om con 't Vlammeke (sociool restouront en orgonisoties voor mensen met
financiële beperkingen) de mogelijkheid te bieden zích voor te stellen op de AV von de 5R op
14 juni 2018 wordt wegensvermeende onenigheid binnen hef bestuur in twijfel gesteld. Uitleg
over de gemeentelijke uitleendíanst en informotie vio de digiïole borden door een collega von
de sportfunctionoris hoort ook tot de mogelijkhaden. Of "Hartfolen in de sport" door Dr.
Peter Vervoort uit Kessel. Verder uit te werken.
Yoor de Sporteldog van29 mei 2018 neemt Jon Peeïers het initíotief voor een wondeltroject,
Rudy Coppans en Wilfried 6eens voor een fietstraject en Frans Oberts voor het inrichten van
een petonquesessie. Verder zullen bodminton, de Fitheidstest van Sport Vloonderen, KUBB,
oon bod komen. Eventueel ook wondelvoetbol, circus, country line donce en rugscholing (Koen
Kerremqns - Peter Horemans). Nieuw ís daÍ inschrijven via de gmeentelijke website mogelijk
wordt.
Kampioenenhulde

is

3. &IASTERPLAN SPORT - 5TAND VAN ZAKEN ( sR @26)
Tíjdens een cursus over een nieuw decreel die gevolgd werd door gemeentelijk
stedenbouwkundig qmbtenaar Werner Vcn den Broeck werd vastgesteld dot het huidige BPA
dst ol 15 joor bastoot roet zou kunnen gooien in da plannen voor een nieuwe sporthol op de
Doelvelden. Vermits het terrein destijds ingekleurd werd ols bosgebied, moeten de huidige
plonnen in die optiek benaderd worden.
Dot zou beïeke.nen dat er geen groen weg mag, geen andere toegangsweg mogelijk is,

dot de

geplande hoogte van tZ m in het gedrang komt en niet meer don 5% ols bebouwbore
oppervlokte zou mogen ingznomen worden. Dit slles strookt níet met de huídige doelstelling.
Aon VV56 (Vereniging van Vloamse Steden en Gemeente*t vzw) zol hun visie doorop gevraagd
worden. Voor een eventuele beperking von de hoogte von de sporthal, zal ocn de
gebruikmokende vereniginge.n gevraagd worden welk impoct dot zou hebben op de

mogelijkheden om hun sport te beoefenen. De vrees bestoat wel dat de hoogte von 12 m
noodzokelijk is voor het inrichten von internqtionale wedstrijden. Het DB vroogï zich welof in
hoeverre er internctionole ontmoefingen zouden plootsvinden. Het vroogt zich ook af woorom
studieburesu Anïeo niets gemeld heefl (of niet op de hoogfe wos) von de wijzigingen die op til
woren.

Door de beperking van 5% bebouwbore oppervlokte komt de aanwezigheíd van de huidíge
occommodqtie von 5K Rito Berloor ín het gedrang en zou ofbreken alleen een oplossingbieden.
Een nieuw RUP oonvragen zou de plonnen voor minstens 2 joor vertrogen. Wanneer dehoogte
von de sportho! zou kunnen beperkt worden tot I m is een nieuwe aanvroag voor RUP nieï
nodig.

Burgemeester Wolter Horemons zol bij mínister Schouvliege novrogen welke mogelijkheden
voo? een afwijking haolbaor zijn. Het inspelen op "in het belang van de bevolking" kan dcarvoor
een waterkans geven.
Wot het noschools gebruik von de sporthol von het instituut HH von Moria betreít werd
officieus vernomen dot een wijziging von de bezeïtingsmotrix aongevroogd werd, vermoedelijk
om tegemoet te komen aon de interesse von turnkring 6ymnia.
Aon FC De Weardt en VK De Keyzer werd gevracad om somen te zitten e.n te onderzoeken of
via een gezomenlijke insponning en in eigen re.gie een nieuwe kantine zou kunnen gebouwd
worden op de gemeenlelijke sportterreinen oon de Liersestee.nweg. Doorvoor kunnen ze
rekenen op een gernaentelijk investeringskredief. Het resultaot von de geplonde samenkomst
wordt ofgewacht.
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KA^IPTOENENHULDE
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EVALUATXE

dit jaar weer pertect.
Hat DB is zich ervon bewust doï er sleet komt op het kizzen van een laureaot voor de
Berlaorse Sporttrofee en voor de Trofee voor Bijzondere Sportprestatie. Voor de werving
von kondidoten zou niet moeten gewocht wordan op voorsïellen buiten het DB, en dit op het
eínde von het joar, moar kon het ganse jaor door en liefst zo vroeg mogelijk een lijst von
kondidoïen opgestald worden binnan de SR zelf . Doorvoor nomineert schepen Eddy
Verstappen voor de Bijzondere SportpresÍotie nu ol Siebe en Lander Gijsels die voor het
goede doel (Compossion, internationole kindsponsororgonisatie die in 25 ontwikkelingslanden
actief ís) saman met andere jongelingen zo ver mogelijk zullen fietsen.

Het blijft voorlopig bij
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VOORBERETDTNo

(

SR 0025 )

kondidaot. Er wordt verder ofgewocht.

ó. ETETSDAa SPORTRAAD -
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SR OO11 )

De organisatie liep ook

ETETSLESSEN VOOR VOLWASSENEN 2018

r

(

el iÀEI 2018 - PLANNTNa ( SR 0016 )

Het atgelaste troject von vorig joor (richting Bonheiden) zol dít jaor hernomen worden. Rudy
enWilÍried Oeens zorgenvoor de uítstippeling ervan.

Coppens

Promotiematerieelwordt geihstolleerd.
Yerder orgonisotíe loopt volgens plon.

7. AANVRAAo

ERKENNXNo KUBB VERENT6TN6 DËN HOEK

( sR 0O1O )

Het dossier werd binnengebracht. Een verzekeringsottest ontbreekt nog.

8. RONDVRAAO -,t EDEDEIJN6EN

.
.
9.

Op 2ó april 2018 urerd de uitboting von de cafetorio van sporthol 't Stapveld overgenomen
door Wi lfried Schuermons.
Schepen Eddy Verstoppen werd opo van Alexonder. Het DB wenst hem en zijn gonse fomilie
doorvoor van horte proficiot.

PLANNING YOLoENDE VER6ADERTN6 DB

Op woensdog ó juni 2018, in de Colle.gezaal om 19.00 u.
Einde vsn devergoderíng:' 2t.45 u.
Kopie van dit verslag wordt verstuurd noqr het Callege von burgemeester an schepenen, de leden van
het DB van de Berloorse sportrood, degemeentelijke sportdienst, schepen van sport Eddy Verstoppen,
het diensthoofd Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt
eveneens beschikboar gesteld op de gemeentelijke website.

Wilfried Geens

Rudy Coppens

Secretarís sportrood

Voorzitter sportraad

