Provincie ANTWERPEN
Arrondissement MECHELEN
GEMEENTE BERLAAR

SPORTRAAD

Betreft : ALGEMENE VERGADERING OP WOENSDAG 9 JUNI 2010.

Plaats :

Gemeenteschool Berlaar Centrum ( Schoolstraat )

Begin vergadering :

19.30 u

Aanwezige leden :

Badminton Berlaar
BBC Berlaar
BC Sint Rumoldus
Berl. Hafo Vriendenkring
FC Berlaar Heikant
GBC Centrum
MTC Ouwe Sleuren
Polido Berlaar
Sportkring Berlaar
TC Nete
TTC Heikant
TTK Berlaar
VK De Keyzer
WSV Berchlaer
WTC Berlaar
WTC Centrum - Heikant

: Jef Van Woensel
: Kathleen Van Loy
: Willy Verlinden
: Wim De Troy
: Dirk Van Hoof
: Eric Vaneynde
: Karine Tuerlinckx
: Robert Busschots ( Lid DB SR )
: Koen Luyten - Brice Labiche (Lid DB SR)
: Maurits Van den Bosch ( Voorzitter SR )
: Herman Mariën
: Wilfried Geens ( Secretaris SR )
: Staf Daems
: Armand Ceulemans
: Eduard Van Hove – Rudy Coppens (Ondervoorzitter SR)
: Emiel Cannaerts

Marina Blommaers (Gecoöpteerd lid DB SR)
Eddy Verstappen (Schepen van sport)
Peter Vochten (Sportfunctionaris)

Verontschuldigd :

Spirit Pistol Team
Turnkring Gymnia

Afwezigen :

Berlaarse hondenvereniging Dakota
Karateclub
Kihon
Landelijke Ruiters Berlaar
MZC Berlaar
St. Wip St. Michiel

Volleybalclub Berlaar
Aanwezigheidspercentage : 16 / 25 = 64%

DAGORDE
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
3. Goedkeuring dagorde huidige vergadering
4. Pro forma kasverslag – begroting
5. Lidmaatschap sportraad
6. Samenstelling Dagelijks Bestuur

7. Evaluatie activiteiten 2009 - 2010
8. Planning activiteiten 2009 - 2010
9. Kampioenenviering – voorstel reglement
10. Berlaar Sportief 2010 - 2011
11. Berlaarse sportdienst - sportfunctionaris
12. Rondvraag - mededelingen
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VERSLAG
1. WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
Voorzitter Maurits Van den Bosch dankt de aanwezigen voor hun komst naar deze vergadering en maakt een
statistisch overzicht van het voorbije jaar.
2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige Algemene Vergadering die doorging op 17 juni 2009 en
dat naar de leden werd verstuurd. Dat verslag wordt dan ook goedgekeurd.
3. GOEDKEURING DAGORDE
De leden hebben geen wijzigingen aan te brengen of onderwerpen toe te voegen aan de voorgestelde dagorde.
Die dagorde wordt dan ook goedgekeurd.
4. PRO FORMA KASVERSLAG - BEGROTING
Zoals vorig jaar aangekondigd heeft de sportraad geen eigen financiële middelen meer. Zijn werkingskosten
worden opgenomen in de begroting voor de Berlaarse sportdienst. Om deze opname perfect te kunnen
inschatten zal het DB van de sportraad elk jaar een begroting opmaken voor de eigen nog te voorziene
werkingskosten (Kampioenenviering – Fietsdag – Financiële provisie bij speciale gelegenheden).
5. LIDMAATSCHAP SPORTRAAD
•
•

•

De sportraad telde vorig jaar 39 aangesloten verenigingen
Na publicatie van het nieuwe gemeentelijk erkenningsreglement vroegen 27 sportverenigingen hun
erkenning aan. Het DB weigerde na beoordeling van de aanvraagdossiers door de sportdienst geen enkele
van deze erkenningen. Zij werden voorgelegd aan de Algemenen Vergadering die er eveneens geen
opmerkingen op gaf. Volgens artikel 5 van het geldende erkenningsreglement kan er nog bezwaar
aangetekend worden tot 30 dagen na ontvangst van het verslag van deze vergadering.
Van deze 27 verenigingen vroegen er 24 het lidmaatschap van de sportraad aan. Daarenboven vroeg ook 1
(nog) niet erkende vereniging dat lidmaatschap aan, zodat het huidige totaal van leden van de sportraad op
25 wordt genoteerd.

6. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR
•
•

Er zijn geen nieuwe kandidaturen voor het dagelijks bestuur, het huidige aantal blijft dan ook op 7 en zonder
herverkiezingen (statutair voorzien in 2011) in zijn huidige samenstelling behouden.
Om te voldoen aan de eis van het decreet, waarbij 1/3 van de leden van het vrouwelijke geslacht moet zijn,
en rekening houdend met het statutair bepaalde maximum aantal van 9 leden voor het dagelijks bestuur, zijn
3 vrouwelijke leden verplicht. Het huidige aantal is 2. Er wordt verder gezocht naar mogelijke oplossingen
voor deze eis van het decreet.

7. EVALUATIE ACTIVITEITEN 2009 - 2010
Voorzitter Maurits Van den Bosch schetst het verloop van de door de sportraad samen met de sportdienst
ingerichte activiteiten zoals de scholencross, de seniorensportdag, de kampioenenviering met uitreiking van de
de
jaarlijkse sporttrofee, de 2 Pinksterdag fietstocht, de gehandicaptensportdag, de kleutersportdag en de
jeugdsportdag die vorig jaar voor de derde maal in de kazerne van Berlaar doorging. Hij dankt de Berlaarse
sportverenigingen en de militaire instanties nogmaals hartelijk voor hun inzet.
8. PLANNING ACTIVITEITEN 2010 - 2011
Voor het komende werkjaar worden dezelfde activiteiten gepland als deze van het vorige, met daaraan
toegevoegd de planning voor een nieuwe editie van Berlaar Sportief, waarvoor verwezen wordt naar agendapunt
10 van deze vergadering.
9. KAMPIOENENVIERING – VOORSTEL REGLEMENT
•
•
•

Door de jaren heen groeide de kampioenenviering uit tot een evenement waarvoor grote interesse en
waardering getoond wordt vanwege de Berlaarse verenigingen en individuele sportievelingen.
Parameters van deze viering zijn de kampioenenhuldiging, de uitreiking van de jaarlijkse sporttrofee en de
erepenningen voor bijzondere sportieve prestaties.
Alhoewel er nu geen directe nood aan is, wil de sportraad toch de manier waarop de nominaties tot stand
komen duidelijk definiëren voor kandidaat-gevierden, zonder daarom te vervallen in een overreglementering.
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•

•

Daarom zal het DB van de sportraad overgaan tot het vergaren van informatie over de definitie van
“sportkampioen” binnen de verschillende sporttakken, ook voor deze verenigingen of individuele sporters
die een merkwaardige prestatie leverden, zonder daarom in een erkend competitieverband aan te treden.
Het is de bedoeling de verschillende verenigingen te consulteren om met hun eigen inzicht en benadering
tegen de editie 2011 van de kampioenenviering een leidraad op te stellen voor het beoordelen van het
kampioenenformaat van sportieve prestaties.

10. BERLAAR SPORTIEF 2010 – 20011
•
•
•

•

•

De Berlaarse sportraad werd op 29 mei 1990 opgericht en op 18 juni 1990 door de gemeenteraad erkend.
Dat betekent dat hij dit jaar 20 jaar bestaat.
Bij die gelegenheid plant het DB van de sportraad een nieuwe editie van Berlaar Sportief met deze van 1991
en 1994 als voorbeeld.
Hoofddoel van deze activiteit is de Berlaarse sportievelingen de mogelijkheid te geven gedurende een
bepaalde periode (eenvoudige) sportprestaties te leveren in een sporttak die hen niet direct eigen is.
Combinatie van de verschillende afgelegde en wel of niet geslaagde sportproeven moet aanleiding geven tot
een kwalificatie met een gepast lauweren daarvoor op het einde van die periode.
Zonder de medewerking van de Berlaarse sportverenigingen heeft dit initiatief weinig kans op slagen. Deze
verenigingen kregen reeds vooraf een geschreven korte samenvatting van de intenties van de sportraad,
met vraag naar hun interesse.
Er wordt aan de verenigingen gevraagd om tijdens de komende vakantieperiode na te denken over hun
mogelijke initiatieven in dat verband. Melding ervan is nu reeds welkom bij sportdienst en/of sportraad. Bij
voldoende aanbod zal de sportraad daarover een werkvergadering beleggen met de kandidaatdeelnemende verenigingen. Bij onvoldoende interesse gaat deze activiteit niet door en wordt gedacht aan
een éénmalig sportief evenement dat door de sportraad en de sportdienst zou ingericht worden ter
gelegenheid van het 20 jarig bestaan.

11. BERLAARSE SPORTDIENST - SPORTFUNCTIONARIS
Buiten het becommentariëren van de taakgebonden klassieke opdrachten en activiteiten van de sportdienst,
wordt voor meer specifieke punten verwezen naar de website van de gemeente Berlaar waar alle informatie over
de sportdienst te bekomen is. Dat kan ook gebeuren door een bezoekje aan de sportfunctionaris zelf.
12. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN
•

•

•

Op zijn vraag kwam Jan Augustijnen van fanfare St. Cecilia de intentie van deze vereniging toelichten om
een feestkalender 2011 op te stellen ter gelegenheid van haar 150 ste verjaardag in 2011. Dit initiatief
bevindt zich reeds in een gevorderd stadium. Verenigingen kunnen hun activiteiten nog laten vermelden op
die kalender. Zij kregen daarover reeds vroeger informatie, alle verdere inlichtingen kunnen bekomen
worden via Jan Augustijnen. Deze kalender zal gratis in alle Berlaarse brievenbussen belanden.
Schepen van sport Eddy Verstappen deelt mee dat de urenverdeling voor het gebruik van sporthal ’t
Stapveld niet van een leien dakje loopt en dat het onmogelijk is om alle betrokken verenigingen tevreden te
stellen. Hij vraagt nogmaals begrip voor de knopen die zullen moeten doorgehakt worden.
Door de aanwezige verenigingen worden geen bijzondere punten meer naar voor gebracht.

Einde van de vergadering : 20.20 u

Wilfried Geens
Secretaris sportraad

Maurits Van den Bosch
Voorzitter sportraad
Eddy Verstappen
Schepen van sport

Dit verslag wordt verstuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen, naar de leden van de Berlaarse
sportraad, naar sportfunctionaris Peter Vochten en naar de Sportregio Dijle - Nete.
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