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Datum
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:
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Begin

:

DA6EIJJK5 BE5TUUR SPORTRAAD

?4 oktober ZAIB

19.00 u

Aanwezigen:

Rudy Coppens
Wi lf

ried

(voorzitter)

Geens (secretaris)

Robart Busschots (bestuurslid)
Adelq Jonssens (ondervoorzitter)
Korine Tuer linckx (bestuurslid)
Peter Vochten (sportfuncïionaris)
Verontschuldigd

:

Brice Lobiche (bestuurslíd)
Frons Aberts (bestuurslid)

Barf Meylemons ( bestuurslid)
Eddy Verstoppen (schepen von sport)

Dagorde

Verslag

1.

:

1. Goedkeuringverslagvergaderingvant? september 2018 ( SR 0025)
2. Berlaorse sportdienst - Mededelingen sportconsulent DVT ( SR 0030 )
3. Mosterplon Sport - Stond von zoken ( SR 002ó )
4. Scholencross - 25 september 2Ol8 - Evolustie ( SR 0021 )
5. Rondvroog - Mededelingen
6. Plonning volgende vergadering DB
:

6OEDKEURTN6 VERSLAG VER6ADERTN6 DB VAN 12 SEPTEmBER 2018

(

SR OO25 )

Er zijn geen opmerkingen, het verslog wordt goedgekeurd.

2-

BERLAARSE SPORT§IENST

.
.
.

- TI EDEDELTNGEN

SPORTCONSULENT

Dt/f ( sR @30 )

De gemeentelijke folder over de Trage Wegen is klaor en zal binnenkort in elke brievenbus
van Berloar gestoken worden.

De herstellingswerken aon sporthal

't

Stapveld werden gegund. Begin decembar àOtB zal
begonnen worden oon een volledige vervanging van de dakbedekking. De verwormingsketels
zullen vernieuwd worden in de loop van mei - juni 2019.
De subsidiedossíers zijn gecontroleerd en kloor om verwerkt le worden doór de dienst
Fínonciën. Zoals reeds meermools het geval diende FC De Weerdt (nog) geen dossier in.
Vermits de einddotum voor het indienen von een subsidiedossier al ver overschreden is
verklaart het DB vdn de 5R zich okkoord met de sportconsulent om geen verdere pogingen te
ondernemen om deze club op hoor kloarblijkelijke nalatigheid le wrlzen.

Via burgemeester Walter Horemons zou de Zoolvoetbolliga een vermínderd tarief gevraagd
hebben voor de huur von sporthol 't Stopveld. Doorover werd niets gecommuniceerd met de
dienst Vrije Tijd, afdeling sport. Vermits dezeliga al geniet von een gunsttorief (8,00 EUR
i.p.v. 10,0O EUR per uur voor erkende Berlaarse verenigingen of leden vqn de sportrocd), vindt
ook het DB von de SR het logisch dot op dezevraag níet ingegoon wordt.
De ministers Cravits en Muyters deden aen 3d' oproep om zoveel mogelijk sporïhollen van
scholen naschools ter beschikking te sïellen voor het gebruik door sportverenigingen.
Doarvoor stellen zij een subsidiebedrog von 3 miljoen euro ter beschikking. Het goot hier
deze keer over kleinere zalen. Door de beschíkboorheidsvergoeding bepoold in het conïract
tussen het Heilig Hart van Morío en Scholen von Morgen komt deze mogelijkheid voor hun
nieuwe sporthol niet in aonmerking voor exploitotiakosten. De sportconsulent Peter Vochten
plont een gesprek met Lieve Cloes, coördinotor bij Sport Vloonderen om het Berlaorse dossier
over het noschools gebruik terug oon te kaorten. In die optiek stuurde ook de 5R een brief
noor Scholen van Morgen. DezebrieÍ zal somen met een hopelijk vlug ontwoord doorgestuurd
worden naor ol le Ber losrse sportvereni gingen.
De jaorlijks Kleuterinstuií georganiseerd door de díenst Vrije ïjd gaot dit jaor door op
zondag 9 december 2018 von 14.30u tot 16.30 u. Rudy Coppens en Wílfried 6eens zullan aon
de kassa zilten vanof 14.00 u, Adelo Jonssens an Korine Tuerlinckx vonof 15.00 u.
Op dinsdag ó november ?AtB zal een beperkte werkgroep von het DB (Rudy, Wilfried, Adela
en Karine) somen mat Peter Vochten om 14.00 u somenkomen met een afgevoardigde van
Kempisch Erfgoed, teneinde de geplande Berloarse octiviteit in 2019 concreel uit te wzrken.
Het is de bedoeling om somen met de kompioenen een ïentoonstelling te houden over het
Berloors sporterfgoed en dit op vrijdog 29 maart ?Ot9.Er moet nog welnagekekenwordenof
zaol Fomilio von Berlaar Heikant dan gedurende het volledige weekend beschikbsor is.
Het aanvroogformulier voor erkenning von een Berlosrse sportvereniging werd oongepost
zodot dit kon gebruikt worden voor qonvroag zowel van erkenning ols von het lidmoatschap 5R.
Zoals gepland wordt de Berloorse Dansstudio met ingong von 1 september 2018 erkend ols
Ber lcorse sp ort v er eni gitE.

3. IITASTERPLAN SPORT - §TAND VAN ZAKEN ( sR

OOaó)

Het juridisch bureou Wim Rasschoert werd aangesteld om odvies te verlenen bij en controle
uit te voer?.n over het opstellen von een technische beschrijving van de bouw von de nieuwe
a
a

sportaccommodotie op de Doelveldzn.
De start von de werken wordt verwocht in de loop van ZOZL.
Dit deel van het Mosïerplon Sporï zol voortoon ols'Project síïe Doelvelden" betiteld worden.

4. SCHoLENcRo§s - 25 SEPTE,I

.
.
r
.
.

BER 2018

- EVALUATïE ( SR OO21 )

Slechls enkelebemerkingen bij een voornamelijk gesloogd evenement.
Voor het desgevollend vullen von de zokjes is meer volk gewenst.
De flyers van schoenen Torfs en AC Lierse zoudan vooraf al in de school uitgedeeld kunnen
worden. Er zouden glazen flesjes drqnk voorzien kunnen worden {le4e terug in bok) en de
appel zou zelí door de deelnemers kunnen genomen worden (sysfeem Doelvelden). Op die
monier zouden er zelfsgeenzakjes moeten gebruikt worden.
AÍsproken met de school reeds te plonnen eind juli.
Bij de oonkomst meer nodors voorzien, zodot de ol te enthousioste ouders níet in de weg
lopen von de helpers.

5. RONDVRAAO

.

A/IEDEDEIJNGEN

Op vraog van enkele leden zalde sportroodsecretoris
or.rrrirht moken von de verschillende
".n
schepenen von sporf die tijdens het bestoon vsn de 5R hun ombt uitoefenden.

6. PLANMNG VOIÉENDE VER6ADERIN6
Op woensdog

DB

5 december ?A18, in de Collegezoal om 19.00 u.

Einde van devergadzring : 20.30 u.
Kopie van dit verslog wordt versÍuurd naar het College van burgemaester en schepenen, de leden van
het DB von de Berlaorse sportroad, degemeentelijke sportdienst, schepen van sporf Eddy Verstoppen,
het diensfhoofd Vrije Tíjd Evelíne Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt
eveneens beschikbaar ge-steld op de gemeentelijke website.
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