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VERSLAa VER6ADERTN6 DAGELIJKS BESTUUR 5PORTRAAD

Donderdog 28 februori ?Ol9

Coll egezaol g em eent eh u i s

Begin : 19.00 u

Aanwezigen: Rudy Coppens (voorzitter)
Adela Janssens (ondervoorzitter)
Wi lfried Geens (secretaris)

Korine Tuerl inckx (bestuurslid)

Borï Meylemans ( bestuurslid)
Eddy VerstoPPen (bestuurslid)

Jqn Hendrickx (lst schepen - sportinfrostructuur)
P et er V o chten (sportconsu lent)

Verontschuldigd : Robart Busschots (bestuurslid)

Brice Lqbiche (bastuurslid)
Nodine Boekaerts (schepen van sport)

Alwezíg : Frons Oberts (bestuurslid)

Dogorde :

1. Goedkeuringvarslagvergadering van 30 jonuori 2Ol9 ( 5R 0025)

?. Ontslog Frons Oberts ols lid van het dogelijks bestuur ( 5R 0025 )
3. Berloorse sportdienst - Mededelíngen sportconsulenï DVT ( 5R 0030 )
4. Mosfarplon Sport - Stand van zaken ( 5R 002ó )
5. Buítenschools gebruik sporthol HH von Mario - SVM - Stond van zsken ( 5R 0028 )
6. Kempens Sporterfgo ed - Voorbereiding tentoonstelling ( 5R 0025 )
7. Kompioenenhulde 2018 - Voorbereiding ( 5R 0011 )
8. Subsidiereglement - Voorstel bijsturing ( 5R 0005 )
9. Rondvroog - Mededelingen
10. Planning volgende vergodering DB

Verslog :

1. 6OEDKEURTN6 VERSLAOVEqGADERTNG DB VAN 30 JANUART 2019 ( SR OO25 )

Er zijn geen apmerkingen, het verslog wordt goedgekeurd.

2. ONTSLAG FRANS OBERTS ALs uD VAN HET DAGELTíKS BESTUUR ( sR 0025)

. Op 31.01.2019 meldde Frans Oberts per moil zijn ontslog uit het dogeli.lks bestuur van de sportroad.
o Artikel !2 van de statuten bepoalt dot de bestuursleden op eigen schriftelijk verzoek van hun ambt

kunnen ontslogen worden. Het DB re.specleert de beslissing von Frons en donkt hem voor deperiode
dot híj constructief meewerkte oan het bestuur.



. Door de Barlaorse Petanqueclub waor Frans voorzitter vsn is werd bij deze geen vervanger ols lid
von het DB voorgesteld of oongeduid.

. Dit verslog wordt ter kennisgeving nog als lootste oon Frons bezorgd.

3. BERLAAR5E SPORTDIEN5T - AÀEDEDEUINGEN 5PORTCON5ULENT DVT ( 5R OO3O )

. Het bijlokaol aon de zijkant von sporthol 't Stapveld dat tot voor kort gebruikt werd door de

Berlaarse Duivenbond, wordt opgènomen in de concessieovereenkomst von de sporthal. De

coördinotie van het gebruik ervon wordt don ook in honden gegeven von de uitbater von de

sporthol. Het zal voornomelijk gebruíkt worden ols opslogploots voor de dasrin geinteresseerde
verenigingen. Als sportzqol komt het lokool niet in oonmerking.

. De octiviteiten díe in de schoot von SNS geplond worden in somenwerking met de gemeente Nijlen
worden gegroepee?d onder de noom "No de bel".Zij zijn bedoeld voor het secundoir onderwijs, 1"t"

middelboor. Deelnome kost 1,00 EUR per les (kickboks, locrosse, speedminton, dans, skoten). Er
wordt gestort no de Krokusvakontie en delessen goon door fot de Poasvokontie.

o De promoïie yoor "Leren fietsen voor volwossenen" werd gestort en de lessen worden geplond in de

loop von de mqonden mei enjuni 2019.
. De sportrood is de enige odviesrood met stotuten. Het is de bedoelíng dat ook de andere raden

stotuten hanteren. Tegelijkertijd zullen de statuten von de 5R daorop a{gestemd worden. Vermits
wijziging van de stotuten vsn de 5R moet goedgekeurd worden door de AV von de 5R, woorvon de

volgende editia zol doorgoon op t? juni 2019 is de geplonde voorle.gging ervan op de gemeenteraad

von april ?Ot9 nie't mogelijk. Peter Vochten zol een voorstel tot wijzing von de stotuten von de 5R

opstellan volgens het sjobloon van het College. Goedkeuring ervon zol no bespreking met het DB op

de agendo von de AV geplaatst worden. Tn een latere fose wordt ook het huishoudelijk re.glement

onder deloep genomen.

. Het nieuwe odministrqtiesysteem AïRIUM van de gemeen'te is bedoeld om o.o. allegemaentelijke
verslogen digitaal te kunnen moken, verwerken en opsloon. Wilfried Geens zal ols enige

verslaggever von een adviesrood die geen ambtenoar is uitgenodigd worden om het systeem
praktisch te leren kennen.

. He'l inschrijven voor gemeentelijke octiviteiten oí evenemextten kan nu ook digitool.
c Aon de "Week vsn de Jeugd" en de "Week von de Tieners" van I tot 14 april ?Ot9 verlenen 9

sportverenigingen hun medewerking. Progrommos voor beide evenementen zijn beschikboor.
r De "Winterwandaling'ap ?4.Q2.2O19 georganiseerd door de Dienst Vrije Tíjd was een succes en

kreeg olleen maor positieve commentoor.
. Voor de fietstocht von de'sporteldog" op 28.O5.20t9 zullen Rudy Coppens en Wilfried Geens een

parcours uitstippelen.
. Als ínleiding voor de AV van de 5R zegde Eva Keirsmaker toe ("Duurzoomheid ín de vereniging").

Peter Vochten zol ook nog kinesist Yves Jonssens conïocteren voor eentwzede voordrocht.

,IIASTERPLAN SPORT - STAND VAN ZAKEN ( sR OOzó)

. Met goedkeuríng von de gemeenteraad werden 5 technísche bureous aongeschreven voor een

off erte voor deskundige opvolging van de werken san de nieut,tr te bouwen sporthol.
. De herstelling von het dok von sporthol 't Stopvald is bijno ofgerond.
r Bort Meylemans stelt zich de vraog wat er gaat gebeuren meï de terreinen oon de Liersesteutweg

(De Weerdt) nu deze definitief uitgesloten zijn voor het bouwen von de nieuwe sporthol. Wot
gebeurt er met de aanwezige gebouwen die niet meer voldoen aon de moderne noden ? Wot met
een ontwerp voor een contoineroccommodotie ?

BUIïENscHOoLs GEBRUIK SPORTHAL HH VAN À,IARIA - STAND VAN ZAKEN ( sR OO21 )

Eddy Verstappen vernom vsn de directie von het HH vqn Morio dot zij geen enkel initiotief meer
zol nemen i.v.m. het noschools gebruik von hun nieuwe sporthal en stelt dat ondarhondeling een

opdrocht ís voor het gemeentebestuur.
De firma MBG die de sporthol bouwde en het gebruik en het onderhoud ervanbeheert is de oon

te spreken instelling voor verdare plonning van het noschools gebruik. Eddy Verstqppen zol per
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4.



6.

moil de bevestiging vragen von de reeds eerder voorgestelde modoliteiten en de daoraan
gekoppelde te betolen vergoeding voor het gebruik door externen vsn de sporthol.

. Het is de bedoelíng om deze schriÍtelijke bevestiging die beloofd werd oon de sportverenigingen
op de AV von 2018 ten minste te kunnen voorleggen op de AV van2Ol9.

KE^IPENS SPoRTERFGoED - VooRBEREIDIN6 TENTOONSTELLINO ( sR OO11 )

. De personen die documentatiematerieel ter beschíkking stelden voor de tentoonstelling worden
uitgenodigd op de opaning von die tentoonsïelling no de kampioenenhulde.

. De sporïrood zal op de oÍÍiciële openíngsreceptie von de tenfoonstellingsreeks
"Erfgoedkampioenen-Kampioenenerfgaed' op O7.03.?019 in Herentals vertegenwoordigd zijn
door Rudy Coppens, Adela íanssens + echtgenoot enWilÍried Oeens.

o Het is wanselijk om vooraf nog eens met eenbeperkte dele-gatie von het DB, de sportconsulent
en Ieroen Jonssens somen te komen om het beschikbore materieel en het gebruik ervon op de
tentoonstelling te evalueren.

KA,l PIOENENHULDE zot$ - 29 ,1 AART 2Ot9 - VOORBEREIDINO ( sR 0011)

De lijst von de lqureoten is compleet. Rudy Coppens en Wilfried Oeens kiezen en bestellen de
stoanders, de lrofeeën en het graveren van de erepenningen bij Prinzie in Kessel. Peter Vochten
zorgdereeds voor een bestelbon od 400,00 EUR.

suBsrDxEREoLE^ ENT - VOORSTEL BTJSTURINo ( SR O@5 )

De subsídies werden uitbetoold, tot nu toe werden noch positieve noch nega'tieve reacties ontvongen.
De bijsturing von het reglement wordÍ noar lafer verschoven.

9. RONDVRAAO - AiEDEDEIJNGEN

Geen.

10. PLANNING VOI.GENDE VER6ADEHTN6 DB

Op dinsdag 2 opril 2A79,in de Collqezaal om 19.00 u.

Einde von devergaderíng : 21.00 u.

Kopie von dit verslag wordt verstuurd noor het Colle-ge von burgemeester en schepenen, de leden von het
DB von de Berloorse sportrcod, de gemeentalijke sportdienst, schepen van sport Nodine Boekoerts, 1"t"

schepen Jon Handrickx en het diensthoofd Vrije Tijd Eveline Vonde Vyvere. Een door het DB

goedgekeurdekopie wordt eveneens beschikbaar gesïeld op degemeentelijke website.
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WilÍried Geexs
Secreïoris sportrood

Rudy Coppens

Voorzitter sportraod


