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Dagorde t 
, . Goedkeuring verslog vergaderingvon 18 opril 2018 ( sR oo25)
2. Berlaarse sportdíenst - Mededelingen sportfunctionsris ( 5R 0030 )
3. Masterplon Sporï - Stand von zaken ( 5R 0026 )
4. Fietsdag 5R - 21 mei 2018 - Evoluotie ( 5R 001ó )
5. Sporteldog Dienst Vrije Tijd - Evoluotie ( 5R 0006 )
6. Algemene Vergodering 5R - 14 juní ?OtB - Voorbereiding ( SR 0018 )
7. Aonvraag ontslag DB - Korine Tuerlinckx - Beoordeling ( SR 0025 )
8. Rondvroag - Mededelingea
9. Plonning volgende vergodering DB

Verslag :

1. 6OEDKEURTN6 VER5LA6 yER6ADERTN6 DB VAN 18 APRrL 2018 ( SR OOaS )

Er zijn geen opnerkingen, het verslog wordt goedgekeurd.

2. BERLAARSE SPORTDIENST - ,1^EDEDEIiINGEN SPORTFUNCTIONARIS ( sR 0O3O )

. Voor Peter Vochfen veranderde zijn titel von sportfunctionoris in sportconsulent Dienst Vrije
ïjd.

. No de evenementen die de gemeente Berlaar zelf inríchttz in het project Spoi"t Na School

bedoeld voor de lagere school, stopt de gemeente nu ook ineen project von Sport Vloanderen
om de naschoolse sport in de 1"t" grood von het secundoir onderwijs te promotan. Daorvoor zol

ze samenwerken met de gemeufie Nijlen. Het programmo mog zelf samengesteld worden msor
moet uiigevoerd worden in de school zelf aÍ in de nabije omgeving. No goedkeuríng worden er
subsid i es v oor zí en v oor lesgev ers.
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VER5LAG VER6ADERIN6 DA6ELIJK5 BESTUUR SPORTRAAD

Woensdag 6 juni 2018

Collegezaal gemeent ehui s

Rudy Coppens (voorzítter)
Wi lfried Geens (secretoris)
Adelo Janssans (ondervoorzitter)
Korine Tuerlinckx (besïuurslid)
Bort Meylemons ( bestuurslid)
Eddy Verstoppen (schepen van sport)
Peter Vochten (sportf unctionaris)



Voor het Kempens Korakter initiotief Sporterfgoed plant projectleider Ieroen Jonssens een

overlegvergadering in Berlaar. Voor de sportraod zijn Rudy Coppens, Adela Janssens, Koríne
Tuerlinckx en Wilfried Aeens bereid om aan dit overle-g deel te nemen.
Voor de erkenning von KUBB-vereniging Den Hoek ontbreekt nog oltijd het verzekeringsattest
en een ledenlijsf von minstens 10 leden. Deze club v?oeg ook het lidmootschop von de SR aan.

Peter Vochten bezorgde oon de cafetario-uífboter von sporthal 't Stopveld de nodige
documenfen om het dossier van de BerlaarseZaalvoetballiga de nodige updote te geven.

De Berloarse Donsstudio zal nog eenhalf joor onder het logo jeugd octief zijn om daarna over
te stoppen noar de sport. Als compensotie zol eenbedrag van 1000,00 EUR van het luik jeugd
overgeheveld worden noar dof von de sport.
Vermits er recent enkele misbruiken vostgesteld werden bij het verhuren van de Heikontse
sportschuur voar privéÍeestjes, werd beslist om het tarieÍ doarvoor op te trekken en de
re-glementen oon te possen om de kosten voor opkuis achteraf door het gemeentepersoneel te
waarborgen Voor de gebrutkelijke verenigingsfeesten blijven de voorwoarden ongewíjzigd.
De gebruiksovereenkomst voor deterreinen aon de Doelvelden door 5K Rito Berloor vermeldt
dat een driejoorlijks rapport oan het gemeentebestuur moet afgeleverd worden over de
uitgevoerde ínvesteringen met betrekking ïot de jeugdwerking en de gebouwen. Een dossier
werd doorvoor binnengebracht moor stoving von de investering voor de gebouwen moet nog
oongevuld worden.
fn verbond met het somengoan van een gedeelte von het vroege?e SKLierse met K Lyro TSV
meldt schepen van sport Eddy Verstappen dat het college ol sqmenzat met afgevaardigden von

Lyra, die onder de vleugels van 5K Rito Berloor gebruik moken von de terreinen aan de
Doelvelden. Vermits het de bedoeling ís om de overkomende jeugdspelers via tussenkomst von
de stod Lier op deterreinen van het OCMW in Kessel telaten spelen wordt er in Berloa? geen
overrompeling veruvacht. Vermits deze terreinen tot ?O2O verhuurd werden aan het
teloorge.gane SKLierse wordt aÍgewocht wot de curator híerin zol beslechten.
Vio een folder verstuurd noor de sportdíenst kondigde het militoire Distributíecentrum
Wisselstukken von Berloor hoar 10d" Boldertocht oan díe zol doorgaon op woensdag 29
ougustus 2018.

Van 29 oktober tot 2 november ?OtB richt Sport Vloonderen Herentols G-sportkompen in mef
een G-wielerstoge en een G-cyclocrosskomp. Meer info vio de sportconsulent.

3. ,I^ASTERPLAN SPORT - STAND VAN ZAKEN ( sR 0026)

Tijdens het bezoek von burgemeester Walter Horemans oon het kabinet von minister
Schouvliege werd verkloard dot vaor een ofwijking von het decreet dat bepoalt dat voor
bouwvergunningen rekening moet gehouden worden met BPA's opgesteld vroeger don 1976 vio
een projectvergaderíng contoct moet genomenworde-n met afgevoordigden von de Províncíe.
No contoctname met de Provincie werd verkloord dat een eventuele projectvergadering
daoromtrenl tot gemeentelilke materie behoort, vermits een eventuele vergunning voor een
afwijkíng niet kon aÍgeleverdworden door die Provincíe.

Oemeentelijk stedenbouwkundig ombtenaor Werner Von den Broeck zal hierover zo vlug
mogel íjk de nodige inf ormotie verzamelen.

t Het DB vroogt zich af wcorom verplícht maet verwezen worden nocr een situaf ie "Bosgebied"
zoals vóór t976 in een BP A vastgelegd werd moor loter al gewi jzigd werd in "Recreotieg ebied" .

4. F,TETSDAG SPORTRAAD - 21 l Er 2018 - PLANNTN6 ( sR 0016 )

o Dit jaor kon weer gerekend worden op een mooie opkomst met in totool 75 deelnemers,
wegkop itein s inb egr ep en.

. No een pc.ar kilometers reed een van de deelnemers een lekke band. Een reservefiets was hier
nuttig gewees'\.



3.

ó.

. Er waren tnral wat moeilijkheden met devolgwagens. Bij devolgende edítie olternofieve routes
voor deze wagens voorof beter uit te werken voor die gedeelten von het porcours woar zij
niet toe4elaten zijn.

SPoRTELDAG DTENST VRIJE TrJD - 29 ittEr 2018 - EVALUAïIE ( SROOO6 )

. Ook voor dit evenement wos er een tolrijke opkomst, met in toïool een 100-tal deelnemers.

. Bij het fietsen waren er door valportijen enkele licht gekwetsten. De mee.genomen

verbandkisï voldeed niet 100% oon de verwochÍingen. Volgend jaor te optimoliseren.

ALGE,IÀENE VER6ADERTN6 sR - 14 JUNr 2018 - VOORBEREXDTNa ( sR OO18 )

. Hspjes en dronken zullen voorzíenurorden door gastvereniging Hondenschool Pollieter.

. Agerrdopunt 5, "Duurzoomheid in de vereniging" wordt ge.annuleerd wegens balet von de

voordrocht geef st er Eva Kei rsmokers".
. Agendapunten 10 en 11, "Evoluaïie en plonning van de octiviteiten von de SR" zullen door de

sportroadsecretorís kort somengevat worden en bij aen volgende editie van de dogorde
verdwijnen omdot de 5R als adviesraod, buiten de Fietstocht op 2d" Pinksterdog en

gedeeltelijk de Kampioenenhulde, zijn vroe4ere organísoties met voldoening overgelaten
heeft aon de sportdienst.

AANVRAAe ONTSLAG DB - KARTNE TUERIJNCKX - BEOORDELTNo ( sR OO25 )

. DB lid Korine Tuerlinckx gof hoar ontslag ols voorzítster von MTC Ouwe Sleuren en legde
hoar eventueel ontslog uit het DB van de 5R. voor aon de andere bestuursleden.

. Vermits er nog overnomepogingen lopen voor het voorzitferschop en het eventuele verder
bestaon von de vereniging, is volgens het DB een ontslog nog niet oan de orde, en zal gewacht
worden tot er een mogelijke bestuurswissel of ontbinding von de club ploots vond.

RONDVRAAG . TAEDEDEIJNGEN

Er zijn momenteel geen onderwerpe.n voor dit ogendopunt.

9. PLANNING VOLoENDE VER6ADERIN6 DB

Op woensdog t? september 2At8, in de Collegezoal om 19.00 u.

Einde von devergaderíng : 20.30 u.

Kopie von dit verslog wordt verstuurd naor het College von burgemeester en schepenen, de leden von

het DB von de Berlaarse sportraad, degemeentelíjke sportdienst, schepen von sport Eddy Verstoppen,
het diensthoofd Vrije Tijd Eveline Vonde Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt
eveneens beschikboar gesteld op de gemeentelijke website.

7.

8.

Wilfried Geens

Secretaris sporfrood
Rudy Coppens

Voorzitler sportraad


