Provincie ANTWERPEN
Arrondissement MECHELEN
GEMEENTE BERLAAR

SPORTRAAD
Betreft : ALGEMENE VERGADERING OP WOENSDAG 10 JUNI 2015.
Plaats :

Chalet voetbalclub FC Berlaar Heikant, Melkouwensteenweg 73, 2590 Berlaar

Begin vergadering :

19.30 u

Aanwezige leden :

Badminton Berlaar
BBC Berlaar
BC Sint Rumoldus
Berlaarse Hondenvereniging Dakota
FC Berlaar Heikant

: Renilde De Groot – Winny DeGreef
: Kathleen Van Loy – Ronny Leemans
: Willy Verlinden
: Chris Van Rompay – Francine Rijnders
: Dirk Van Hoof - Marcel Deceulaer
Benny Maris
: Eric Vaneynde
: Jean Stroobants
: Karine Tuerlinckx
: Robert Busschots ( Lid DB SR )
: Maurits Van den Bosch ( Lid DB SR )
Jan Peeters – Stijn Bastens
: Eddy Verbeeck – Ken Moeskops
: Wilfried Geens ( Secretaris SR )
: Peter Claes
: Jozef Solie – Dirk Thysbaert
: Dirk Lodewijckx
: Bert Pintens - Frederik Deboodt
: Rudy Coppens ( Voorzitter SR )
Luc Tilemans
: Adela Janssens ( Ondervoorzitter SR )
Emiel Cannaerts
: John Aerts

GBC Centrum
Karateclub Berlaar
MTC Ouwe Sleuren
Polido Berlaar
TC Nete
TTC Heikant
TTK Dylan Berlaar
Turnkring Gymnia
Vriendenklub Berlaar
Volleybalclub Berlaar
WSV Berchlaer
WTC Berlaar
WTC Centrum - Heikant
Hondenschool Pallieter
Eddy Verstappen ( Schepen van sport )
Peter Vochten ( Sportfunctionaris )

Verontschuldigd :

Frans Oberts ( Lid DB SR )

Afwezigen :

Berlaarse Hafo Vriendenkring
LRV St. Pieter
Sportkring Berlaar
Staande Wip St. Michiel
Berlaarse Zaalvoetballiga

Aanwezigheidspercentage : 19 / 24 = 79,2%

DAGORDE
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Voordracht : “Vzw’s en vrijwilligerswerk
3. Goedkeuring dagorde huidige vergadering.
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering
5. Lidmaatschap sportraad

6. Samenstelling dagelijks bestuur sportraad
7. Evaluatie activiteiten 2014 - 2015
8. Planning activiteiten 2015 - 2016
9. Berlaarse sportdienst - sportfunctionaris
10. 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. “VZW’S EN VRIJWILLIGERSWERK”
Deze voordracht werd gegeven door Pieter Hoof van Dynamo Projects waarin hij uitleg geeft over de werking
van Vzw’s en de geldende wetgeving daaromtrent. De Power Point-voorstelling van Pieter en de coördinaten
voor nog meer info zullen door de sportfunctionaris aan de Berlaarse sportverenigingen bezorgd worden.

3. 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.
4. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige Algemene Vergadering die doorging op 11 juni 2014 en
dat naar de leden werd verstuurd. Dat verslag wordt dan ook goedgekeurd.
5. LIDMAATSCHAP SPORTRAAD
•
•

•

•

De sportraad telde vorig jaar 24 aangesloten verenigingen.
Kihon Martial Arts verhuisde haar zetel naar Bevel. Verschillende pogingen vanuit de sportdienst om deze
situatie statutair in orde te brengen kregen geen reactie vanuit de vereniging. Vermits Kihon daardoor niet
meer voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap, keurt de Algemene Vergadering haar ontslag als lid
van de sportraad goed.
Hondenclub Pallieter vroeg het lidmaatschap van de sportraad aan. Na onderzoek en goedkeuring van het
aanvraagdossier door het dagelijks bestuur van de sportraad werd op 21.11.2014 dit verzoek volgens de
statuten schriftelijk voorgelegd aan de leden. Vermits er geen enkel bezwaar genoteerd werd mag de
vereniging beschouwd worden als lid van de sportraad.
Daarmee rekening gehouden blijft de Algemene Vergadering van de Berlaarse sportraad bestaan uit 24
leden.

6. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR
•
•

•

Statutair zijn er dit jaar geen nieuwe bestuursverkiezingen.
Bart Meylemans van Volleybalclub Berlaar stelde zich op 26.11.2014 kandidaat voor een bestuursfunctie en
werd daarvoor op 07.01.2015 op de vergadering van het dagelijks bestuur uitgenodigd en aangesteld als
aspirant-bestuurslid. Evenals het dagelijks bestuur keurt ook de Algemene Vergadering van vandaag zijn
kandidatuur goed waardoor hij vanaf nu het negende 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”.

7. EVALUATIE ACTIVITEITEN 2014 - 2015
Voorzitter Rudy Coppens schetst het verloop van de door de sportraad samen met de sportdienst ingerichte
activiteiten zoals o.a. de scholencross, de seniorensportdag (sporteldag), de kampioenenviering met uitreiking
de
van de jaarlijkse sporttrofee en de 2 Pinksterdag fietstocht.
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8. PLANNING ACTIVITEITEN 2015 - 2016
Voor het komende werkjaar worden dezelfde activiteiten gepland als deze van het vorige.

9. 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 het KUBB-tornooi dat dit jaar in
samenwerking met KLJ zal doorgaan op 23.08.2015 op de gemeentelijke voetbalterreinen aan de
Liersesteenweg (FC De Weerdt) en op de voorlichtingssessie die hij voor alle verenigingen zal inrichten over het
aanvragen van subsidies en het opstellen van het dossier daarvoor.

10. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN
• Op vraag van John Staes van Hondenschool Pallieter geeft de sportfunctionaris, Peter Vochten, woord en
uitleg over de erkenning van een Berlaarse sportvereniging.
• Schepen van sport, Eddy Verstappen, meldt dat het College beslist heeft om de 5% waarmee Vlaanderen
zijn subsidies voor sportverenigingen verlaagd heeft via de gemeente te compenseren zodat het
beschikbare bedrag voor 2015 niet gewijzigd wordt t.o.v. 2014.

Einde van de vergadering : 21.30 u

Wilfried Geens
Secretaris sportraad

Rudy Coppens
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 en naar sportfunctionaris Peter Vochten.
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