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Verslog :

1. 6OEDKEURTN6 VERSLAg VER6ADEÈIN6 DB VAN t24 O§OBER 2018 ( sR 0025 )

Er zijn geen opme?kingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. BERLAARSE SPORTDTENST - iÀEDEDEUTN6EN SPORTCONSULENT DyT ( SR OO3O )

. fn het vorige verslag werd melding gamookt dot de Zaalvoetballiga vio burgemeester Wolter
Horemons een verminderd torief zou gevraagd hebben voor de huur von sporthal 't Stopveld op

basis van minder gunstige gebruíksuren. Enerzijds weerlegt de burgemeester deze schijnboar
foute informatie omdof hij níet op de hoogte blijkt te zijn von deze vraag oon hem. Anderzijds
herhoolt het DB zijn met desportconsulent gadeeld stondpunt dat op dezevraag, vio wie dan ook
gesteld, positief kon ingegaon worden vermits de Zaolvoetballiga ols erkende Berlaorse
sportvereniging al von een verloagd torief geníet, en dat nergr-;,s in de gebruiksvoorwoorden
sproke is van tariefvoordelen gekoppeld aan het tijdstip von gebruik von de occommodotie.
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r De Berloorse Donsstudio werd erkend ols Berloorse sportvereniging, met ingong von 1 september
?0L8. Deze vereniging wenst gaen lid te worden von de gemeanteli jke sportraad.

r De Berloarse Duivenbond wordt ontbonden, zodot het lokaol qon de zijkont van sporthol't Stopveld
dot door deze vereniging gebruikt werd vrij komt. De wondelclub WSC Berchlaer en de Berloorse
Petongueclub zouden geintereàseerd zijn in dít lokool voor stockage von hun ma'terieel. Ook de

uitbater van de cofetorio von de sporthol, die er momenteel al zijn zomerterras in gestockeerd
heeft zau een zelf de int eresse hebben.

o De KleuterínsÍuíf von zondag 9 december 2018 zol gecoördineerd worden door gameentelijk
ombtenoor Anja, somen mel een stagiaír Stef.

o De gemeentelijke dienst Íinanciën ontfermt zich over de berekening von de subsidies voor de

Berlaorse sportverenigingen. In de hoop de subsidies uitbetasld Ie zien, bij voorkeur vóór het
einde von diï jaor, zal de sportconsulenï het aÍgewerkt overzicht van de verdeling von de subsidies
doorsturen noar de laden von het DB von de 5R. Door digitool odvies van de leden moet niet
gewocht wordan tot de volgende DB-vergadering.

. Zoqls voorgeschreven zullen de voetbolclubs FC Rito Berlaor enFC Heikont gedeeltelijke subsidies
ontvongen omdaf zí j al geníeten von een voordelig gebruik van gemeentelijke occommodaties.

. FC De Weerdt brocht uiteindelijk een aanvroogdossier binnen, niet digitool en veel te laot zools
vraege? reeds werd aangehoold. Ook het Colle.ge verklaorde zich okkoord om gezien de 'fe late
oonvraog de aonvraog dan ook teweigeren. Anderzijds moet er daor dezeverenigingnog een saldo

oon huur vereffend worden over de periode 2Ot4 - ?Ot5.
o De seniorenraad vroeg een dotum voor de sporteldog ?At9 Qie punt 7, joarplonning).
e Het is de bedoelíng om de oongeboden sportcctívifeiten overdag uit te breiden. KUBB en curling

behoran tot de mogelijkheden.

3. frIASrERPLAN SPORT - STAND VAN ZAKEN ( SR 0A26)

. Het juridisch bureou Wim Rosschaert heeÍt zijn technisch bestek kloar. Bouwfirmos zullen nu

oongeschreven worden.
. Om te kunnen afwijken van de voorschríften von een nieuw dacreet dot bepoolt om voor

bouwvergunningen terug te goon noor het BPA von voor t976, werd zools voorgesteld een

gemeentelijke projectvergodering opgericht die haor odvies met betrekking tot de beoogde
ofwijking zal geven. Dit odvíescomíté kwom ol somen (zonder gewastelijke verte4enwoordíging
zoals oanvonkelijk voorgesteld was). Er wordt nog gewacht op het odvies van ASïRID
(gespacialiseerde telecomoperotor von de hulp- en veiligheidsdiensten). Conclusíes volgen.

. Bort Meylemons vraogf zich of wosrom da stort von de bouw von de nieuwe sporthol slechÍs in
ZAZL gepland wordf, en woarom dít onderwerp niet op de ogenda von de gemeenteroad von

december 2At8 gepland stoot. Bij deze woogt het DB qan hef gemeentebestuur een duÍdelíjke
timing voor de bouw van deze nieuwe sporthol, met de wens en de hoop dat het project op de
kortst mogelijke bqan belondt.

4. BUIïENSCHOOL§ GEBRUIK SPORTHAL HH yAN ,I ARIA - 5TAND VAN ZAKEN ( 5R OO21 )

r Uit bijkomende ínformotie die verslrekt werd door de sportconsulent blijkt nog eens duidelijk
dat de sporthal van het HH von llÀario niet in oanmerking komt voor de subsidies voor het
buitenschools gebruik die de ministers Crevits en Muyfers opnieuw ter beschikking stelden
(kleine sporthollen).

. De sporïroodsecretoris zal een herinnering sturen naor SVM voor de brief die in oktober 2018 in
die optiek noor hen gestuurd werd. Voor een rwctie nsor de sportverenigingen zal voorlopig
gawocht worden op het ontwoord von SVM.

5. KEÍT,IPISCH §PORTERFGOED - YOORBEREIDING ( 5R OOTI )

. De tentoonstelling zol doorgoon op ?9 - 30 en 31 moort ?Qt9 in zosl Forum.

. Zowel deregio ols de gemeente zullen osn bod komen.

. Het vergaren von tentoonstellingsmoteríeel loopt stroef, mqar er wordt verder oon gewerkt.



. Voorzitter Rudy Coppens zolnog nsvraag doen bij personen die betrokkenwaren of nog zijn bij
de geschiedenis von De Strijdlust (o.o. Rudy Nuyens ?).

ó. KAiTIEoENENHULDE 2018 - VooRBEREIDINO ( sR oo11)

. Zal doorgoon op vrijdog 29 maart 2OL9,samen mef de tentoonstellíng over het sporterfgoed.

. Kondidoturen en nominoïíes tebeoordelen op volgende vergadering.

7. JAARPLANNTNg ?At9 - OVERZTCHT ( SR OO19)

. ?9 moort 2019

. ?9 - 30 - 31 moart 2019

. 28 mei 2OL9
r Mei en juni ?Al9
. 10 juni 2019
. t?juni 2019
. 24 september ?Ol9

Kompioenenhulde
Tentoonstelling Kempisch Sporterfgoed
Sporteldag
Fietslessen voor volwas senen

Fietsdag sportrood
Algemene V er gader ing sp ortrood
Scholenveldloop

8. RONDVRAAO -,I EDEDEIJNOEN

. Als ontwoord oP een vroog van vorige vergadering over een historiek von de verschillende
ombtsperiodes von de schepenen von sport, stelt de sportfunctionoris een geactualiseerd
overzicht von olle besïuursleden SR, sporifunctionorissen en schepenen von sport door de joren
heenter beschikking.

. Op vroog van Rudy Coppens wie de volgende schepen van sport zol zijn kon nog niet geonfwoord
worden omdot daf nog niet beslist werd of nog niet bekend gemoakt wordt.

. Schepen Eddy Verstoppen meldt dot er gedacht wordt oon hef oprichïen von een
burgerparticipatieraod die de functie en hef doel von de huidige odviesroden zou vervongen, zodat
deze rsde.n zauden kunnen ofgeschoft worden. Met alle respect voor de goede bedoelingen vroagt
het DB van de SR zich foch af op welke moníer heï jarenlong funcïioneren von de sportrood (met
moondelíjksevergaderingen met gemotiveerde bestuursleden) zou kunnen opgevangen worden door
een raad die sporodisch bij mekaor zou komen en woor dan ook alle onderw"rpen voor odvies
tegelijk op de plonning zouden staon. Vermits nog niets concreet lijkt zol het DB von de 5R de
verdere intenties geinteresseerd blijven bekijken en wanneer het daarvon overtuigd geroakt
erkennen dat een burgerporticipotieroad een toegevoegde wosrde schenkt oon het geven van
odvies oan het gemeentebestuur.

. De sportconsulant Pe'ter Vochten meldt dot de herstelling von het dok von sporthol 'f Sfopveld
uitgesteld werd.

. Frons Oberts herhoalt de interesse van zijn Petonguaclub om gebruik te kunnen maken von de
occommodotie oon de sporthol die nu (nog) gebruikt wordt door de Berloorse Duivenbond.

. Schapen Eddy Verstoppen vroagt om vanof nu olle correspondentíe naor zijn priveodres
eddy.verstoppen@skynet. be te sturen.

9. PLANMNG VOLGENDE VER6ADERIN6 DB

Op woensdag 30 jonuori ?OLg, in de Collegezaol om 19.00 u.

Einde von devergadering : 20.45 u.

Kopie van dit verslog wordt verstuurd noor het College von burgem eater ex schepenen, de leden von het
DB von de Berloarse sportraad, de gemeentelijke sportdienst, schepen von sport Eddy Verstoppen, het
diensthoofd Vrije ïjd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordf eveneens
beschikbaar gestald op de gemeentelijke website.
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