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VERSLAG VERGADERI N G DAGELIJ KS BESTUUR SPORTRAAD
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Verslag:

1. GOEDKEURTNG VERSLAG VERGADERTNG DB VAN 30 MEr 2017 ( SR 0025 )

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. BERLAARSE SPORTDTENST - MEDEDELTNGEN SPORTFUNCTTONARTS ( §R 0030 )

De vzw Dance Feeling werd erkend als Berlaarse sportvereniging. Een corresponderend bedrag van
ongeveer 1.000 EUR wordt overgeheveld van het subsidiebudget cultuur naar dat voozien voor de sport.

3. MASTERPLAN SPORT - STAND VAN ZAKEN ( SR 0026)

. Op de Algemene Vergadering van de SR op 14 juni 2017 werd het standpunt van het DB over de bouw
van de nieuwe sporthal toegelicht en werden geen negatieve opmerkingen genoteerd. Over de locatie
"Doelvelden" was er consensus.

. Op 6 jufi 2A17 vond er een overlegvergadering plaats tussen het College en leden van het DB van de
SR. Een beknopt verslag daarover wordt als bijlage 1 toegevoegd,



. Samen met de opmerkingen van de Berlaarse sportverenigingen zal het ANTEA-dossier aan de
gemeenteraad voorgelegd worden.

. Bij goedkeuring van dat dossier zal er beslist worden over de locatie van de nieuwe sporthal evenals
over de methode waarop de bouw zal verlopen.

o Eén jaar nadat alle beoordelingen positief bevonden worden kan het bouwen gestart worden.
o Studiebureau ANTEA stelde zijn dossier voor aan de commissie Openbare Werken die opmerkingen

formuleerde die als niet echt negatief overkwamen. Het "groene" aspect Í.v.m. het parkgebÍed moet in

het oog gehouden worden.
. Vooraleer voor de bouw van de sporthal naar een projectontwikkelaar te stappen kunnen de

verenigingen de inrichting ervan al daadwerkelijk mee helpen voorbereiden.

4. SUBSTDIEREGLEMENTEN - STAND VAN ZAKEN ( SR 0005 )

r Het voorstel in zijn huidige vorm werd op 14 juni 2017 ter bespreking voorgelegd aan de leden van de
AV. Er waren geen opmerkingen.

r Ook de beoordeling van de gemeenteontvanger over de inhoud van het voorgestelde nieuwe
subsidiereglement was positief.

. Het definitieve voorstel wordt voorgelegd aan het College waarna het naar de gemeenteraad kan in de
hoop het nog in 2017 in werking te kunnen laten treden.

o Het College is akkoord met het voorstel van de SR om een uitzondering te maken op het niet in

aanmerking komen voor subsidies met betrekking tot sportverenigingen die een ander financieel of
materieel voordeel genieten vanwege het gemeentebestuur. Deze uitzondering zou gelden voor de
jeugdwerking binnen deze verenigingen. Deze clausule moet nog correct geformuleerd worden in het
reglement.

. Onrechtstreeks geldt voor het subsidiereglement ook de voorwaarde uit het erkenningsreglement dat de
titularis van de bankrekening van een vereniging niet een privépersoon mag zijn.

5. FIETSDAG 5 JUN! 2A17 - EVALUATTE { §R 00í6 }

. Algemene beoordeling van dit evenement is positief, zowel opgevangen van de deelnemers als van de
inrichters.

e Er waren 65 deelnemende fietsers en de 9 wegkapiteins verzorgden weer perfect de begeleiding.
r Waarschijnlijk door een misverstand stond er maar één gemeentelijke volgwagen klaar. Schepen van

sport Eddy Verstappen heeft dit probleem opgelost door het traject te volgen met zijn privévoertuig.
o De stopplaats "De Beemden" was ideaal als verpozing, wellicht door de snelle bediening maar

waarschijnlijk ook door het goede weer waardoor het terras een welgekomen locatie is.

6. ALGEMENE VERGADERING í4 JUN| 2A17 - EVALUATTE ( SR 00í2 )

r De AV verliep voor iedereen volgens de verwachtingen ervan.
r lnhoudelijk werd van de voordracht van TOP (Time out tegen pesten) meer praktische informatie

verwacht.
r Een voorlopig verslag (goedkeuring op de volgende AV) wordt als bijlage 2 toegevoegd.

7. FTETSEN VOOR VOLWASSENEN - STAND VAN ZAKEN ( SR 0025 )

o Hoewel de cyclus van 10 lessen afgerond werd willen de lesgevers nog een supplementaire en laatste
les inrichten, op maandag 18 september 2A17 om 19.00 u op de speelplaats van de gemeenteschool in
de Pastorijstraat. De sportraadsecretaris zal aan de kandidaten een schriftetijke uitnodiging bezorgen.

r De diploma's zullen uitgereikt worden om 19.00 u, voor de aanvang van de volgende DB-vergadering.
Sportfunctionaris Peter Vochten zorgt voor de uitnodigingen en voor de inrichting van de proclamatie.

8. AMBTENARENSPORTDAG Í4 §EPTEMBER 20í7 ( SR 0030 )

o De inschrijvingen zijn genoteerd.
o Buiten het fietsen, het wandelen en het petanquen worden er nog enkele andere sporten voozien.
. De DB-leden die op dat ogenblik beschikbaar zijn zullen hun medewerking aan deze sportdag verlenen.

9. SCHOLENCROSS 26 SEPTEMBER 2017 - VOORBEREIDTNG ( §R 002{ )

r De organisatie van deze cross gebeurt al enkele jaren door het lnstituut Heilíg Hart van Maria, in
samenwerking met de dienst Vrije Tijd (Sport) van de gemeente en verloopt ook dit jaar zoals gepland.

. Ook aan dit evenement zullen de DB-leden die op die dag er vrij voor zijn hun medewerking verlenen.



10, RO}.IDVRAÀG - HEDEDELI}TGEH

De sportfunctionaris meldt de inrichting door ISE van een siudiedag op 26 öktober 20'17 over het
'Openstellen van schoolsportinÍrastructuur''. Hij zal zich daarvoor inschrijven. Deze studiedag gaat door
in de "Academie Berchem", van 10.30 u tot 16"O0 u, inschrijvíng kost 35,00 EUR. Geïnteresseerden
worden gevraagd contract op te nemen met de sportfunctionaris.
Sportschepen Ëddy Verstappen meldt de vraag van de huirÍige uitbater van sporthal 't Stapveld om de
lopende concessie te willen ontbínden. Volgens artikel 11 van de concessieovereenkomst kan dat op
voorwaarde dat h§ een veryanger voordraagt die vo§ens de lopende voorwaarden en voor de rest van
de looptijd de uitbating ofÍicieelovemeemt. Hij zou een kandidaat gevonden hebben.
Frans ObeÉs meldt dat er een aanvraag ingedlend werd voor een supplementaire petanquebaan op het
Stapveld. 

:

{1. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB

Op dinsdag 24 oktober 2A17, in de Collegezaal, na het uitreiken van de diploma's aan de laureaten van het
"Leren fietsen voor volwassëngn" {19.00 u).

Einde van de vergadering : 21.30 u" 
l.

Kopie van dit verslag wordt verstuurd naar het College van burgemeester en schepenen, de leden van het DB
van de Berlaarse sportraad, de gemeentelijke sportdienst, schepen van sport Eddy Verstappen, het diensthoofd
Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteld op
de gerneentelijke website.

Bijlage 1 : Verslag van de overlegvergadering College/DB sportraad over het "Masterplan Spoff op I juti 2017.

Bijlage 2 : Voorlopig verslag van de AV van de sportraad op 14 iuni 2017.

Wilfried Geens
Secretails*sppdíaad

Rudy Coppens


