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Provincie ANTWERPEN   

Arrondissement MECHELEN   

GEMEENTE BERLAAR 
  

S P O R T R A A D   

 
 
Betreft :  ALGEMENE VERGADERING OP WOENSDAG 14 JUNI 2014. 
 
Plaats : Chalet Karel Sappenberghs – TTK Dylan Berlaar – Alpenroosstraat 26, Berlaar 
 
Begin vergadering : 19.30 u 
 
Aanwezige leden  : BBC Berlaar : Kathleen Van Loy  
 BC Sint Rumoldus : Willy Verlinden  
 Berlaarse Hondenvereniging Dakota  : Linda Verschoren – Francine Rijnders 
 FC Berlaar Heikant : Dirk Van Hoof - Marcel Deceulaer 
 GBC Centrum : Eric Vaneynde 
 Karateclub Berlaar : Van Mele Patrick 

 Kihon Martial Arts : Charly Cox 
 Polido Berlaar : Robert Busschots ( Lid DB SR ) 

Sportkring Berlaar : Brice Labiche ( Lid DB SR ) – Peter Storms 
 TC Nete : Jan Peeters 
 TTC Heikant : Eddy Verbeeck 
 TTK Dylan Berlaar : Wilfried Geens ( Secretaris SR ) 
 Turnkring Gymnia : Peter Claes  
 Vriendenklub Berlaar : Jozef Solie – Dirk Thysbaert 
 Volleybalclub Berlaar : Dirk Lodewijckx  
 WSV Berchlaer  : Frans Oberts ( Lid DB SR ) – Johnny Diels 
    Bert Pintens - Frederik Deboodt 
 WTC Berlaar : Rudy Coppens ( Voorzitter SR ) 
    Eduard Van Hove     
 WTC Centrum - Heikant : Adela Janssens ( Ondervoorzitter SR ) 
    Emiel Cannaerts      
 Berlaarse Zaalvoetballiga : Dave Coesemans  
   
 Eddy Verstappen ( Schepen van sport ) 
 Peter Vochten ( Sportfunctionaris ) 
 
Verontschuldigd : Maurits Van den Bosch ( Erevoorzitter SR ) 
 MTC Ouwe Sleuren  
  
Afwezigen : Badminton Berlaar 
 Berlaarse Hafo Vriendenkring  
 LRV St. Pieter 
 Staande Wip St. Michiel 
 
Aanwezigheidspercentage  :   19 / 24 = 79,2% 
  
 
 
DAGORDE 
 
1. Welkomstwoord van de voorzitter   6. Lidmaatschap sportraad  
2. Voordracht : “Wat kan het OCMW bieden aan   7. Samenstelling dagelijks bestuur sportraad  
     jullie sportende leden ?”    8. Evaluatie activiteiten 2013 - 2014 
3. Voordracht : “Hoe activiteiten via de gemeentelijke   9. Planning activiteiten 2014 - 2015 
    kanalen promoten”  10. Subsidiereglementen 
4.  Goedkeuring dagorde huidige vergadering 11. Berlaarse sportdienst - sportfunctionaris 
5.  Goedkeuring verslag vorige vergadering 12. Rondvraag - mededelingen    
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VERSLAG 
 
1. WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Voorzitter Rudy Coppens dankt de aanwezigen voor hun komst naar deze vergadering en maakt een statistisch 
overzicht van het voorbije jaar. 
 
 
2. “WAT KAN HET OCMW BIEDEN AAN JULLIE SPORTENDE LEDEN ?”  
 
Deze voordracht werd gegeven door Vicky Boels van het OCMW waarin zij de aandacht trok op de verschillende 
mogelijkheden voor het bekomen van federale subsidie om armoede te bestrijden. Bedoeling is om de kansarme 
gezinnen met of zonder kinderen beter te integreren in de maatschappij. 
 
 
3. “HOE ACTIVITEITEN VIA DE GEMEENTELIJKE KANALEN PROMOTEN ?”  
 
Deze voordracht werd gegeven door Kristel Van der Borght, gemeentelijk communicatieambtenaar. Zij gaf uitleg 
over de manier  waarop verenigingen hun activiteiten gratis kunnen promoten via de gemeentelijke 
communicatiemogelijkheden. 
 
4. GOEDKEURING DAGORDE HUIDIGE VERGADERING 
 
De leden hebben geen wijzigingen aan te brengen of onderwerpen toe te voegen aan de voorgestelde dagorde. 
Die dagorde wordt dan ook goedgekeurd.  
 
 
5. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige Algemene Vergadering die doorging op 5 juni 2013 en 
dat naar de leden werd verstuurd. Dat verslag wordt dan ook goedgekeurd. 
 
 
6. LIDMAATSCHAP SPORTRAAD ALGEMEEN 
 
• De sportraad telde vorig jaar 24 aangesloten verenigingen. 
• Er werden tijdens het voorbije werkjaar geen nieuwe kandidaturen noch ontslagen genoteerd. Daarmee 

rekening gehouden blijft de Algemene Vergadering van de Berlaarse sportraad bestaan uit 24 leden. 
 
 
7. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR 

 
• Statutair wordt de helft van het dagelijks bestuur in 2014 opnieuw gekozen. Het ontslag als bestuurslid van  

Marina Blommaers waarvan de aanvraag op de vergadering van 4 september 2013 van het dagelijks 
bestuur  genoteerd werd, wordt door de AV bekrachtigd. De overige huidige bestuursleden zijn niet 
uittredend en blijven dus in functie. Het dagelijks bestuur dankt bij deze Marina voor haar jarenlange inzet 
voor het gemeentelijk sportbeleid, van 1999 tot 2006 als schepen van sport en nadien als volwaardig lid van 
het dagelijks bestuur van de sportraad. 

• Karine Tuerlinckx, voorzitter van motorclub Ouwe Sleuren, stelde zich kandidaat als bestuurslid en werd 
daarvoor op 9 oktober 2013 op de vergadering van het dagelijks bestuur uitgenodigd en aangesteld als 
aspirant-bestuurslid. Evenals het dagelijks bestuur keurt ook de Algemene Vergadering van vandaag haar 
kandidatuur goed waardoor zij vanaf nu het achtste bestuurslid wordt.  

• Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur houdt in deel te nemen aan de statutair minimaal 4 
bijeenkomsten per jaar. In de praktijk vergaderde dat bestuur tot nu toe maandelijks, behalve tijdens de 
vakantiemaanden juli en augustus. Tijdens die vergaderingen worden activiteiten gepland en het sportbeleid 
binnen de gemeente besproken, in overleg met de schepen van sport die als waarnemer op deze 
vergadering wordt uitgenodigd en de sportfunctionaris die ze als medewerker van de gemeente bijwoont. De 
vergaderingsverslagen, zowel deze van de Algemene Vergadering als van het dagelijks bestuur worden 
gepubliceerd op de gemeentelijke website en kunnen door iedereen geraadpleegd worden via de link 
“Diensten – Sport – Sportraad”. 

 
   
8. EVALUATIE ACTIVITEITEN 2013 -  2014 
 
Voorzitter Rudy Coppens schetst het verloop van de door de sportraad samen met de sportdienst ingerichte 
activiteiten zoals de scholencross, de seniorensportdag (sporteldag), de kampioenenviering met uitreiking van 
de jaarlijkse sporttrofee, de 2de Pinksterdag fietstocht, de gehandicaptensportdag (G-sportdag), de 
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kleutersportdag en de jeugdsportdag die vorig jaar voor de zevende maal in de kazerne van Berlaar doorging. 
Hij dankt de Berlaarse sportverenigingen en de militaire instanties bij deze nogmaals hartelijk voor hun inzet. 
 
 
9. PLANNING ACTIVITEITEN 2014 - 2015 
 
Voor het komende werkjaar worden dezelfde activiteiten gepland als deze van het vorige. Tevens wordt het 25-
jarig bestaan van Basketclub Berlaar, Volleybalclub Berlaar en tafeltennisclub TTC Heikant genoteerd.   
 
 
10. SUBSIDIEREGLEMENTEN 
 
Voorstellen voor wijziging van het reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties, het 
gemeentelijk basisreglement inzake betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties en het gemeentelijk 
subsidiereglement met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen die in samenwerking met het dagelijks bestuur 
van de sportraad door de sportfunctionaris werden opgesteld werden na goedkeuring van het dagelijks bestuur 
bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering ter bespreking op deze vergadering. De Algemene 
Vergadering heeft geen opmerkingen op deze voorstellen, zodat zij in de huidige vorm aan de gemeentelijke 
instanties ter goedkeuring kunnen en zullen voorgelegd worden.   
 
 
11. BERLAARSE SPORTDIENST -  SPORTFUNCTIONARIS  
 
De sportfunctionaris geeft toelichting bij de taakgebonden klassieke opdrachten en activiteiten van de 
sportdienst. Voor gedetailleerde info daarover en meer specifieke punten verwijst hij 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. Hij trekt ook de aandacht op de twee beachvolleybalterreinen die achter 
sporthal ’t Stapveld aangelegd werden en geeft een woordje uitleg over het gebruik ervan.    
 
 
10. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN 
 
• Er worden geen speciale aandachtspunten van de leden genoteerd. 

  
• Schepen van sport, Eddy Verstappen, meldt dat de brandweercontrole bij activiteiten ingericht door 

verenigingen strenger zal worden. Door de brandweerfusie tot “Brandweerzone Rivierenland” zal er vanaf 1 
januari 2015 per activiteit een grondige veiligheidscontrole uitgevoerd worden.  

 
• De schepen meldt ook dat een vereniging met een jubileumviering per schijf van 25 jaar (25 – 50 – 75 – 100 

- …) recht heeft op een vergoeding vanwege de gemeente. De jubilea met een interval van 10 jaar (10 – 20 -
30 – 40 - … ) komen in aanmerking voor een kleine receptie ingericht door de gemeente.   
  

 
 
Einde van de vergadering :  21.00 u 
 
 
 
 
 
   Wilfried Geens                                                                                                                  Rudy Coppens 
Secretaris sportraad                                                                                                         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. 
 
 
 
  


	Provincie ANTWERPEN
	Arrondissement MECHELEN
	GEMEENTE BERLAAR
	S P O R T R A A D

	Afwezigen : Badminton Berlaar
	Berlaarse Hafo Vriendenkring
	LRV St. Pieter
	Staande Wip St. Michiel
	DAGORDE
	VERSLAG


