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Betreft : VERSLAG YER6ADERXN6 DAoELTJKS BE5TUUR SPORTRAAD

Datum : Woensdog 12 september 2018

Ploqts l Collegezaalgemeentehuis

Begin : 19.30 u

Aanwezigen : Rudy Coppans (voorzittar)
Wi lfried Geens (sacretoris)
Adela Janssens (ondervoorzitter)
Korine Tuerlinckx (bestuurslid)
Frons Oberts (bestuurslid)
Bart Meylemons ( bestuurslid)
Eddy Verstoppen (schepen von sport)
Pet er V ochten (sportf unctionoris)

Verontschuldigd : Robert Busschots (bestuurslid)
Brice Labíche (bestuurslid)

Dagorde :

1. Goedkeuring verslag vergadering van 6 juni 2A18 ( 5R 0025)
?. Berloorse sportdienst - Mededelingen sportconsulent DVï ( 5R 0030 )
3. Subsidiedossiers - Stond von zoken ( SR 0005 )
4. Masterplan Sport - Stond van zake.n ( 5R 0026 )
5. AlgemeneVergadering SR - 14 juni ?OLB - Evsluotie ( SR 0018 )
6. Scholencross - 25 september 2018 - Voorbereiding ( SR 0021 )
7. Rondvroog - Mededelingen
8. Planning volgende vergodering DB

Verslag :

1. 6OEDKEURTN6 VERSLAG VER6ADERTN6 DB VAN ó JUNI 2018 ( SR 0025 )

Er zijn geen opmerkingen, het verslog wordï goedgekeurd.

?. BERLAARSE SPORTDIENST -,l EDEDELINGEN SPORTCONSULENT DVT ( sR OOSO )

. Reeds in de vorige vergadering meldde Peter Vochten dot de Berloorse Donsstudío vonaf I
september 2Ot8 erkend zou willen worden ols sportverenígíng. Als compensatie zou een

bedrog von 1000,00 EUR van het luikjeugd overgeheveld worden noor dot von de sport.
Het DB von de SR kan zich vinden in dit voorstel en geeft don ook gunstig odvíes voor de
uitvoering €rvon.

. Voor KUBB-vereniging Den Hoek ontbreken nag oltijd een oontal noodzakelijke documenten
voor goedkeuring von hun aonvraagdossier voor erkenning.

. Om de erkenning van een sporïvereniging of te stemmen op ook het eventuele lidmootschop
van de 5R, zal Peter Vochten een voorstel doen om in het erkenningsre.glement een clousule in
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te lassen waorin de aanvrager kon bevesligen of zijn vereriging wel of niet líd von de 5R wil

worden. Doorno kon het reglemant voor heï lidmootschop von de SR vervollen.
De somensverking tussen de gemeente Nijlen en Berlosr voor het oprichten van Sport Na

School (SNs) werd door Sport Vloonderen goedgekeurd en zal gesubsidieerd worden. Berloor
krijgt doorvoor ongeveer 7.000 EUR ter beschikking díe dan ook volledig moeten benut
worden.
TTC Heikont heaft een oonvrsog gedaan om WfFf te voorzien in de sportschuur von Berloar
Heikant. Het nodige zal gedoan worden door gebruik te moken von het WIFf-signaol van de
gemeente.school vlokbij . De vereniging vroeg ook een grondige kuisbeurï von de dokkoepels en

herstelling von het dak. Hier wordt gunstig op ingegaan moor op een oonvraog om de
occommodotie eventueel ín erfpocht te kunnen nemen volgt een negatief antwoord von het
College.

De fanfore "Willen is kunnen" van Berlaor Heikont vroeg om de cafetario von de sportschuur
te kunnen benutïen vio erfpacht. Dit werd 'foegestaan. De fanfare vro?.g ook een
investeringskrediet oon om de huídige cafetaría af te breken an een nieuwe accornmodatie te
bouwen. Dit kradiet wordt ooktoe-gekend en het in dia optiekvoorgelegde finoncieel plan werd
goedgekeurd.

3. suBsrDrEDO§srERs - 5TAND VAN ZAKEN ( SR OOOS )

. Ondonks de nieuwe digitale stort van het opstellen van een aanvraogdossier werden er weiníg

problemen vastgesteld. Na controle von de bijlogen door de sportconsulent kunnen de dossiers
verwerk't worden door de financiële dienst.

4. ,I ASTERPLAN sPoRT - STAND VAN ZAKEN ( 5R 0026)

. Op 8 oktober ?AtB zal een eerste warkvergadering doorgoon met een aangestelde jurist over
debegeleiding von het opsÍellen von het bestek voor de nieuw te bouwen sporthol.

. Bij het opstellen von een gemeentelíjke projectvergodering díe moet beslissen over de reeds
vroeger besproken afwijking von de voorwoorden die door een nieuw decreet worden opgele4d

voor de afmetingen van de nieuwe sporthal zal ook een gewesïelíjk verontwoordelíjke
betrokken worden.

. Voor de herstelling von het dok von de huidige sporthol 't Stopveld ontving de gemeente een

oÍferte van ongeveer 40.000 EUR. De herstelling wordt geplond om nog dit kalenderjaor
ger enliseerd te worden.

5. ALGEMENE VER6ADERTN6 SR - 14 rUNr 2018 - EyALUATTE ( sR m18 )

. De vergadering verliep noor wens, de sccommodotie en de ontvongst von de leden door
Hondenverenigi ng Pal I i et er w er den door i eder een gesmookï.

. Een voorlopig verslog werd opgesteld door de sportroadsecretaris, ler goedkeuritp door de
leden op de volgende Algemene V ergadering.

o Het voorstel brieÍ gericht aan Scholen von Morgen in verband met het noschools gebruik van

de sporthol von heï Heilig Hart van Morio wordt volgens de opmerkingen von de DB-leden
aangepost.

6. SCHOLENCROSS - 25 SEPTE,I BER z0t€ - VOORBEREIDINO ( sR @21 )

. op moandog 24 september ?OtB zullen de papieren zakjes met informotie, oppel en dronkje
gevuld worden door leden van het DB. Peter Vochten zalnogbavestiganwannee? enwaar.

. No het overlijden von trouwe ïrofe.eënleverancier André Van Hoof zal Peter de medailles
bestellen bij Prinzie in Kessel.

. Aísprook voor de helpers von de 5R op dinsdog om 8.30 u-



7. RONDVR AA6 - TAEDEDEUTNGEN

Rudy Coppens bezocht het Belgisch kompioenschap Spikebol dat ingericht werd door enkele
Berloarnaren op het grosveldje oon de Sollevelden.

Voorzitster Karine Tuerlinckx meldt dot hoor motovereniging Ouwe Sleuren ontbonden werd
we4JeÀs gebrek asn overnemers voor de nodige bestuursfuncties no hoor ontslog ols

bestuurslid. Heï DB goot er mee okkoord dat Karine de DB-vergaderingen zol blíjven volgen
ols gecoöpt eerd lid en raadgever.
Frons Oberts vroagf op welke monier er een mobiele occommodotie zou mogen geploafst
worden bij octiviteiten von de Petongueclub op hoor terreínen oan't Stopveld. Schepen Eddy
Verstappen zal de vroog bespreken met zijn stedenbouwkundig ombtenoor en Frons het
verdict maedelen.

8. PLANNINg VOIÉENDE VER6ADERIN6 DB

Op woensdog 24 oktober 2Q18, in de Collegezoal on 19.00 u.

Einde von devergadering : 21.30 u.

Kopíe von dit verslag wordt verstuurd noar het Collzge van burgemeester en schepenen, de leden von

het DB von de Berloarse sportroad, degemeenlalijke sportdienst,schepen von sporï Eddy Verstoppen,
het diensthoofd Vrije Tijd Evelíne Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopia wordt
eveneens beschikboor gesteld op de gemeentelijke website.


