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Betreff : YER5LAG VER6ADERTN6 DAgELTJKS BE5TUUR SPORTRAAD

Dofum : Woensdog 3O jonuori 2O19

Ploats z Collegezaal gemeentehuis

Begin : 19.00 u

Aanwezigea: Rudy Coppens (voorzitter)
Adelo Jonssens (ondervoorzittar)
Wi lf ried 6eens (secretoris)
Robert Busschots (bestuurslid)
Eddy Verstoppen (oud-schepen van sport)
Nodine Boekoerts (schepen van sport)
Jon Hendrickx (lst schepen - sportínfrastrucïuur)
P et er V ochten (sportf unctionaris)

Veronfschuldígd : Brice Lobiche (bestuurslid)
Korine Tuerlinckx (bestuurslid)

Frons Oberfs (bestuurslid)
Bart Meylemans ( bestuurslid)

Dogorde :

1. Goedkeuring verslag vergodering von 5 december ?OLB ( SR 0025)
7. Nieuwa schepen(en) van sport - Kennismoking en doelstellingen ( 5R 0007 )
3. Berlaorse sportdíenst - Mededelingen sportconsulent DVï ( 5R 0030 )
4. Mosterplon Sport - Stond von zoken ( 5R 002ó )
5. Buitenschools gebruik sporthal HH von lutoria - SVM - Stond von zoken ( 5R 0028 )
6. Kempisch Sporterfgoed - Voorbereiding tentoonstelling ( SR 0025 )
7. Kompioenenhulde 2018 - Yoorbereiding ( 5R 0011 )
8. Rondvroog - Mededalingen
9. Plonning volgende vergodering DB

Verslag :

1. 6oEDKEURIN6 VERSLAG VEROADERING DB VAN 5 DECE,I{BER 2018 ( sR OO25 )

Er zíjn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2- NTEUWE SCHEPEN(EN) VAN SPORT - KENNTS,I AKTN6 EN DOELSTELIJN6EN ( sR OOOT)

. Nadine Boekaerts is de nieuwe schepen van sport. Zij plant een onderhoud met sporïconsulent Peter
Vochten enheeít de intentie om olle Berlaorse sportclubs eenbezoektebrengen. Tevens benadrukt
zij het belang von toepossing von het sociaal tarief bínnen deze sportverenigingen.

. Jon Hendrickx is 1't" schepen en tevens bevoegd voor de sportinfrostructuur. Binnen die
bevoe.gdheid zal hij er noor streven zo vlug mogelijk de bouw van de nieuwe sporthol gerenliseerd te
zien. Hij sluit daarenboven de mogelijkheid niet uit om dehuidige sporthol te behouden.



. Het DB van de 5R gaat er mee okkoord dqt oud-schepen von

vergaderingen von het DB ols deskundige ínzoke sport zol bijwonen.
. Beide schepenen en oud-schepen zullen don ook ols woornerner

vergaderingen vcn het DB.

sporf Eddy Verstoppen

uitganodigd worden op

3. BERLAARSE SPORTDTENST - ,1 EDEDEUTNGEN SPORTCONSULENT DVT ( SR OO3O )

. Troditioneel biedt het gemeentebestuur ook dít joor weer een troktotie oon voor de verschillende
adviesroden. Voor het DB van de SR zol er nog even gewacht worden om het voorziene bedrag te
verzilveren.

o Na een oproep door de sportdienst aon de verschillende Berlaorse sportverenigingen om hun

eventuele wens kenbaor te maken met betrekking tot het gebruik van heÍ bijgebouw van sporthol't
Stopveld (werd tot nu gebruikt door Duívenbond en is vrijgekomen) re.ageerden de Donsstudio,
Dance Feeling, dePetanqueclub, HondenverenrgingPallieter en de uitbofer van sporthol 't Stopveld
daarop, met de bedoeling er materiaol in te stockeren. Het lokaol is te klein (35 m'z) om er sport in

le beoefenen. Het College zal de zaakverder bespreken.
. Voor de AV von de 5R wordt nog gezocht noor een onderwerp voor een inlaidende uiteenzetting.

Afs mogelijke kondidaten doorvoor wordf gedacht oon 'Het Vlommefje" over "Sport en armoede",
qon Yves Jonssens over 'Kínesitherapie en sport" en aan Evo Kairsmakers over "Duurzaamheid in
de verenigíng" (geannuleerd agendapunt von AV 2018). Aan deze loatste wordt momenteel de
voorkeur gegeven. Als lokool komt de sportschuur van Berlaor Heikont in het vizier, met ols
gastv er enigíng TTC Heikont.

o De gemzente Berlaar stopïe samen met de gemeente Níjlen in een gesubsidieerd project von SNS
(Sport No School) voor het secundoir onderwijs. No de Krokusvakontie zol gestort worden met een

lessenreeks klimmuur, paordrijden, skaten en broke dance.
. De centrale verworming von sporthol 't Stopveld werd vernieuwd. De dringend noodzokelijke

herstelling von het dok loopt vertraging op door de slechte weersomsfqndigheda.r'
. De subsidies werde-n verdeeld volgens het onlongs vernieuwde reglement waorín de kwoliteít zn de

geleverde urenprestoties von de beschíkbore trainers mear van belong zijn dan v?oege?. Hoewel
het resultoqt niet direct overeensternt met de simulcties die gemoakt werden tijdens de
onderhondelingen met olle betrokken portijen voor sonpsssing von het reglement, geeft het DB
van de SR grunstig odvies voor uitbetaling von de subsidÍes volgens de huidíg voorliggende
documenten. Onderzaek voor verdere bijsturíng von het re4lament tegen volgende editie von de
subsidieverdeling zql ols agendapunt von de komende vergadering(en) gezet worden.

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

. De oonsïelling von een technisch bureou zol deel uitnrokan van de agenda van de gemeenteraad
von februori ?Otg.

. Schepen Jon Hendrickx meldt zijn intentie om de osfoltering aon de sporïschuur von Berloor
Heikant uít ta latan braken en te vervangen door een groenzone. Door zou ook de plaotsíng van
een voetbalkooi mee kunnen gepoard gaon, noor hat voorbeeld von de stod Lier. De weg naor het
nieuw te bouwen cholet voor defanÍarezolverbreed worden.

5. BUTTENSCHOALS oEBRUTK SPORTHAL HH yAN t ARIA - srAND VAN ZAKEN ( sR OO2r )

. No deherinnering, gestuurd door de SR noor SVM voor de brief die in oktober 2018 in díe optiek
naar hen gestuurd werd ontvingen wij een reactie die duidelijk maakt dat er gecntwoord werd
noar het gemeentebe.sïuur en níet nsor de 5R. De inhoud ervon wos fot nu niet bekend bij hat DB

van de 5R.
e Uit die inhoud blijkt dot SVM niets kon doen omdot de veronttrroordelíjkheid voor de proktische

en finonciële ofspraken met de gabruiker bij het schoolbestuur ligt.
. Hoewel SVM bereid is om deel te nemen aon een gezomenlijk overleg tussen het schoolbestuur en

da gemeente stellen ze die bereidheid ols mogalijkheid wonneer dít overleg door het
schoolbesfuur gawenst is.

de

de



. Vermits het voor het DB von de SR de bedoeling was somen mat de geinteresszerde
sportverenigingen de specifíeke voorwaorden voor het noschools gebruik von de sporthol van het
HH,zwart op wit bevestigd tezien, haolï het ontwoord von SVM geenaorda oan de dijk. In de
veronderstelling daï e.nkele von die geínteresseerdeverenigingen (6ymnio en Karote) zelf reeds
onderhondelden met het schoolbestuur, is het nu 6on de 5R om uíf te moken op welke monier kon

mee4ewerkt worden om vio eventueel nieuw overleg tussen het gemeentebestuur en het
schoolbestuur voordeel te holen t.o.v. het huidige stondpunt.

ó. KE,l PrscH SPORTERFGOED - VOORBEREIDING TENTOONSTELLING ( sR 0011 )

r De tentoonstelling zol doorgaon op ?9 - 30 en 31 moort 2Qt9 in zoal Forum.
. Docutnentenen tentoonstellingsstukkenwordenvergoard.
. De tentoonstelling zal geopend zijn na de kompioenenhulde op vrijdog 29 maort 2Ot9, en ïijdens

het we.ekend von 30 - 31 maort 2019 van 13.00 u tot 18.00 u. Adelo Janssen, Eddy Verstappan en

Wílfried Geens verklsren zich reeds bereid om de cotering tijdens de tentoonstalling in goede
bonen teleiden.

7. KA,l PIOENENHULDE 2018 - ?9 T AAPT 2019 - VOORBEREIDTNO ( sR 0011)

De nominoties voor een kampioenstitel en erepenning werden beoordeeld en goedgekeurd.

De Berloorse Sporttrafee ?Ol8 wordt unaníem toegekend oon Morgo Degraeí van TTK Dylon

Berloar.
De BerlaarseTrofee voor bijzondere Sportprestatie wordt unoniem toe-gekend oon Birgit Rijnders
- Voetbal - USA.

Rudy Coppens en Wilfried Aeens zorgen voor de ploketten, de trofeeën en het graveren van de

erepenningen (bíj Prinzie - Kassel).

8. RONDVRAAE - i{EDEDETTN6EN

Op de Nieuwjoorsreceptie von de gemeente in januari 2019 hod schepen Jan Hendrickx een

ge-sprek met een koppel aanwezigen over URBAN TRAIL (hardlopen door stroten en gebouwen).

Wannear dergelijk evenemen'l in Berloor zou doorgcon willen zij door mee hun schouders onder
zetten. Te overwegen.

De kleutersportdagenvan de DVïgoon door in sporthal't Stopveld op 4 -7 en8 februari ?AL9,in
de voormiddog.

9. PLANNING VOLoENDE VEREADERTNG DB

Op donderd ag 28 Í ebruari ?Qt9, in de Colle-gezaal om 19.00 u.

Einde von devergadering : 22.00 u.

Kopíe von dit verslog wordt verstuurd naor het College von burgemeesfer enschepenen,de leden van het
DB von de Berloorse sportrood , de gemeentelijke sportdienst , schepen von sport Nodine Boekoerts, 1'r"

schepan Jon Hendrickx, het diensthoofd Vrije ïjd Eveline Vande Yyvere. Een door het DB goedgekeurde
kopie wordt eveneens beschíkboor gesteld op de gemeentelijke websiïe.
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Wílfried Geens

Secretoris sportraod
Rudy Coppens

Voorzítter sportrood


