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VERSLAo VER6ADERTN6 DAGEI.IJKS BESTUUR 5PORTRAAD

:

Dotum

:

Dinsdog

Plcots

z

Collegezaolgemeentehuis

Begín

:

2 opríl 2Ot9

19.00 u

Aonwezigen:

(voorzitter)
Adela Jonssens (ondervoorzitter)
Wi lf ried Geens (secretoris)
Rudy Coppens

Korine Tuerlinckx (bestuurslid)

Eddy Verstoppen (bestuurslid)
Nadine Boekoerts (schepen van sport)
P e'f er V o chten (sportconsu lent)

Verontschuldigd

Dogorde

:

Robert Busschoïs (bestuurslid)
Brice Lobiche (bestuurslid)
Bort Meylemans ( bestuurslid)
Jan Hendríckx (lst schepen - sportínfrostructuur)

:

1. Goedkeuring verslag vergadering von I februari ?At9 ( SR 0025)
2. Berloorse sportdienst - Mededelingen sportconsulent DVT ( SR 0030 )
3. Mosterplon Sport - Sïand van zaken ( SR 0026 )

4. Buitenschools gebruik sporthol HH von Moris - SVM - Stond vqn zoken ( 5R 0028 )
5. Kempens Sporterfgoed - Evoluotia tentoonsïelling ( 5R 0025 )
6. Kompioenenhulde 2018 - Evoluoïie ( 5R 0011 )
7. Sporteldag 78 mei ZAD - Voorbereiding ( 5R 0006 )
B.

9.
Verslag

1.

Rondvraag - Mededelingen
Plonning volgende vergodering DB

:

@EDKEURTNo VER5LAO VEROADERTNo DB VAN 28 FEBRUART 2019 ( sR OO25 )
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2.

BERLAARSE SPORTDIENST

.
.
.

-,I EDEDE|JNGEN SPORTCoNSULENT DlfI ( sR OO3O )

De inschrijvingen voor de Week van de íeugd (8 tot 14 opril ?A§) bpen goed. Vonof dit joar kon
doorvoor ook online ingeschreven worden.
De koeltoog von de sportschuur von Berloor Heikont is aon vervonging toe. Er ís nog geen beslissing
over de oonkoop van een níeuwe. Als dot door de gemeanta zou gebeuren don zal de drankafnome
ook vio de gemeente geregeld worden. Een concessie-overeenkomst voor de uitbafing von de
sportschuur urordt overwagen. TTC Haikant stelt zich hiervoor kondidoot.
De lichtkoepels van de sporïschuur von Barlaor Heikont werdenvervangen.

o Het gemeentebastuur wil de s?ctuteft r.an de *dviesroden

op rnekaor sfsfemmen en

ook

ve*eenvaudigen. Schepenen Jon Handrickx en hladine Ëoekserts plannen een bezoek oan de
verschillende spartverenigingen en zullen bevrcAing doen cangcande deze stafuten r-r"het nut en'
het doel von een gemeenïelijke sportroad bespreken. Op die mcnier zal oak getracht worden om
jangeren aon te frekken om degamrddelde leeftijd van de bestuursleden yo?l de 5R ncar beneden

te

halen. Verjonging vsn hat bastuur zol ook het onderwerp uitmaken v6íl de agenda von de
volgende AV. Er wordt een enquëteformuÍier noor de verenigingen gestuurd mst de tedoeling het
resultaot ervante bespraken op de AV.

3.

i

A5TERPLAN 5PORï

.

- STAND yAN

ZÀKEN ( sR Ooeó)

Eeil stuurgroep voor het uitwerken van de plannen voor het bouwen van een nieuure sporthol wordt
samemgesteld uif afgevaardigden vsn Ruimtelijke Ordening en 5R. Voor da ruimtelijka ordening
zullen de ofdelirEshoofden sn de sche4eswn actieÍ zijn, voor de §R wordt dit oud-schepen vsn
sport Eddy Verstappen.
beze stuurgroap zaltweerncandelijks bij rnekcar komen.
Hzl bestek voor de bouw van de sporthal moet binnen zijn vóór juli 2019.

.
.

4. BUITENscHOoLs

GEBRUIK sPoRTl{AL HH VAN i,tARIA

- SïAND

VAN ZAKEN ( sR OO21 }

Uit cornespondentie van MBG en HH von ÀÀsria blijkt dat de wil om de sporthcl vcn
buiïenschools te gebruiken ver zoek is.
De stond von zaken zal nogmaels toegelicht worden op de volgende AV.
5.

KE,1ÀPEN5 SPORTERFGOED

t

-

EVALUÀïIE TENTOONSïELIJNG ( sR OO11 )

de ruim

opgekomen bezoakexs rnet een 120
Kcmpioenenhulde op vrijdog, ee* 60 tal op zcterdog qt esfi 8O tsl op zondcg.
Een terechte pluim voor Ka,npens Karokter die deze tentoonstefling organiseerde.

Deze tentoonstelling beviel

.

É. |(AÀÀPToENENHULDE aO18

.
r
.
.

-

hat HH

a9 riÀARï 2019

-

tal ,rJ -'tl"

EVALUATïE ( SR OOll)

Ean goed verloop mef ruirne belongstelling.

Er wordÍ gedacht om bij de volgende editie een live interview te doen met du lvinnscrs rron de 2
speciale trofeeën. Probleem is ezn geschikte interviewer te vinden.
ïhoraos Hermcns {AC Lyra) kwom niet voor op de lijsf van da kcmpioenan. Wilfried Geens zorgt
voor esn bi.lkomelrd pkkeÍ dat hem zal bezargd worden via de sporfdienst.

De SÈ betreurt het eenmalig gebruik van plastieken potjes bij de rece4ïie en viàdt het
hef gemea*ebestuur het voorbeeld zau geven met betrekking tot duuriaamheid

opportuun dat
an

mi

lieuvriendelijkheid

7. SPoRTELD,.6 28 rÀEr 2019

o
.

- yOOBBERErDrht6

( sR ffi

)

Hef fietsparcours wordt opgesfeld en uítgetest deor Rudy Coppens en Wilfrie d Geens.
Voncf dit jocr kon voor dit evenamenï ook onlíne ingzschreven worden.

8" R0NDY§AA6 -,IIEbEDELIN6EN

Als bijkomend

-

agendapunt voor de AV wordt een lezing Multi Move lvlulti
sportsessíes vol plezier en samsnsp el) gegeven door Michel Roziers voorgesteld.

9. PLANNING YAL$ENDE YE*6*DERTI''I$ 5B
Op dinsd*g 14 mgí 2019, in de íollegezral om 19.Ë0 u.
Eínde van devergaderíng : 21.00 u.

Skillz (e,nergieke

dit verslag wordt verstuurd naor het Colle4e van burgemaester enschepenen,de leden von het
DB von de Berlaorse sportraod, de gemeentelijke sportdienst, schepen von sport Nadine Boekoerïs, lst"
schepen Jon Hendrickx en het diensïhoofd Vrije ïijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB
Kopie von

goedgekeurde kopie wordï eveneeÀs beschikboar gesteld op de gemeentelijke website.

Wilfried Gzens

Rudy Coppens

Secretoris sporïrood

Voorzitter sportrood

