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Provincie ANTWERPEN   

Arrondissement MECHELEN   

GEMEENTE BERLAAR 
  

S P O R T R A A D   

 
 
Betreft :  ALGEMENE VERGADERING OP WOENSDAG 8 JUNI 2016. 
 
Plaats : Chalet hondenvereniging Polido, Misstraat 70, 2590 Berlaar 
 
Begin vergadering : 19.30 u 
 
Aanwezige leden  : Badminton Berlaar  : Renilde De Groot – Winny De Greef 
    Joke Louage 
 BBC Berlaar : Ronny Leemans 
 BC Sint Rumoldus : Willy Verlinden  
 Berlaarse Hondenvereniging Dakota  : Francine Rijnders 
 FC Berlaar Heikant : Marcel Deceulaer    
 GBC Centrum : Eric Vaneynde 
 Karateclub Berlaar : Jean Stroobants – Van Mele Patrick 

 MTC Ouwe Sleuren  : Karine Tuerlinckx ( Lid DB SR ) 
 Polido Berlaar : Robert Busschots ( Lid DB SR ) 
 SK Rita Berlaar : Paul Vereecke – Stefaan Verlinden 
TC Nete : Stijn Bastens ( Aspirant lid DB SR ) 

 TTC Heikant : Eddy Verbeeck – Ken Moeskops 
 TTK Dylan Berlaar : Wilfried Geens ( Secretaris SR ) 
 Turnkring Gymnia : Peter Claes  
 Vriendenklub De Keyzer Berlaar : Hugo Verret 
 Volleybalclub Berlaar : Dirk Lodewijckx – Bart Meylemans ( Lid DB SR ) 
 WTC Berlaar : Rudy Coppens ( Voorzitter SR ) 
    Eduard Van Hove     
 WTC Centrum - Heikant : Adela Janssens ( Ondervoorzitter SR ) 
    Emiel Cannaerts      
 Berlaarse Petanqueclub : Frans Oberts ( Lid DB SR ) 
    Vandenberghe Renée 
 Eddy Verstappen ( Schepen van sport ) 
 Peter Vochten ( Sportfunctionaris ) 
 
 
Afwezigen : Berlaarse Hafo Vriendenkring  
 LRV St. Pieter 
 Staande Wip St. Michiel  
 WSV Berchlaer  
 Berlaarse Zaalvoetballiga  
 Hondenschool Pallieter  
  
                                        
 
Aanwezigheidspercentage  :   19 / 25 = 76% 
  
 
DAGORDE 
 
1. Welkomstwoord van de voorzitter      8. Lidmaatschap sportraad  
2. Kennismaking met gastclub Polido      9. Samenstelling dagelijks bestuur sportraad 
3. Goedkeuring dagorde huidige vergadering    10. Evaluatie activiteiten 2015 - 2016  
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering    11. Planning activiteiten 2016 - 2017 
5. Sportcongres Putte & Bonheiden    12. Berlaarse sportdienst - sportfunctionaris 
6. Sportmedisch onderzoek : Dr. Gerda Smets    13. Rondvraag - mededelingen  
7. Masterplan Sport : Schepen Eddy Verstappen  
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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. KENNISMAKING MET GASTCLUB POLIDO  
 
Polido voorzitter Robert Busschots presenteert in ’t kort de levensloop en de activiteiten van zijn club en haar 
doelstellingen. 
 
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 10 juni 2015 en 
dat naar de leden werd verstuurd. Dat verslag wordt dan ook goedgekeurd. 
 
 
5. SPORTCONGRES PUTTE & BONHEIDEN   

De sportdiensten van Bonheiden en Putte slaan de handen opnieuw in elkaar en organiseren voor 
de derde maal samen een Mini-sportcongres. Dit jaar draagt het congres de titel: ‘Sport in het vizier'. De 
sportverantwoordelijken van beide gemeenten werden uitgenodigd op deze vergadering om hun evenement toe 
te lichten. 

Het programma verspreid over 3 congresdagen bestaat uit workshops, praktijktafels en gepassioneerde 
sprekers. Ben je zelf medewerker of bestuurder van een sportclub, vrijwilliger of sportend lid, dan komen er 
zeker thema’s aan bod die je zullen interesseren. Maar ook aan de individuele sporter en senioren is er 
gedacht. Kortom, voor elk wat wils! 

Iedereen is van harte welkom op dat Sportcongres dat dit jaar plaats vindt in Putte van 10 tot 12 oktober 2016. 
Op maandag- en woensdagavond in GC Klein Boom - Mechelbaan 604 - 2580 Putte en dinsdag in 
Sporthal Klein Boom (achterzijde GC Klein Boom). 

6. SPORTMEDISCH ONDERZOEK : ZINVOL OF NIET ? DOOR DR. GERDA SMETS 

Dr. Gerda Smets besliste op latere leeftijd om huisarts te worden. Daarbij stichtte zij in Berlaar als sportarts een 
praktijk waar zij met haar team beschikbaar is om alle relaties sport/gezondheid te onderzoeken of te testen. Zij 
kwam op deze vergadering haar praktijk voorstellen, voor meer informatie wordt verwezen naar haar website.  

7. MASTERPLAN SPORT VAN DE GEMEENTE BERLAAR DOOR SCHEPEN EDDY VERSTAPPEN 

Via enquêtes bij de verschillende sportverenigingen werden de noden voor sportaccommodaties binnen de 
gemeente door een extern studiebureau doorgelicht. Schepen van sport Eddy Verstappen licht op deze 
vergadering de huidige stand van zaken toe. Beslissing en voorstellen voor de gemeenteraad zullen in een later 
stadium gebeuren. 

8. LIDMAATSCHAP SPORTRAAD 

• De sportraad telde vorig jaar 24 aangesloten verenigingen. 
• Op zijn vergadering van 25 januari 2016 gaf het dagelijks bestuur van de sportraad gunstig advies aan de 

door de sportdienst goedgekeurde aanvraag van de nieuwe Petanqueclub. 
• Dit advies werd volgens de statuten gemotiveerd rondgestuurd naar de leden van de Algemene 

Vergadering. 
• Vermits er binnen de voorziene termijn geen negatieve reacties kwamen van de leden, wordt de 

Petanqueclub bij deze effectief lid van de sportraad. 
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• Daarmee rekening gehouden telt de Algemene Vergadering van de Berlaarse sportraad vanaf nu  25 leden. 
 
 
9. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR 

 
• Statutair zijn er dit jaar geen nieuwe bestuursverkiezingen. 
• Op 29 maart 2016 overleed erevoorzitter van de sportraad Maurits Van den Bosch. Zijn kleinzoon Stijn 

Bastens, huidig voorzitter van TC Nete en gestimuleerd door zijn grootvader werd door het dagelijks bestuur 
reeds als aspirant-bestuurslid in dat bestuur opgenomen. Op vraag of de leden van de Algemene 
Vergadering bezwaren hebben tegen een effectief lidmaatschap kwamen geen negatieve opmerkingen, 
zodat Stijn vanaf nu als effectief bestuurslid kan zetelen in het dagelijks bestuur. 

• 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”. 

   
10. EVALUATIE ACTIVITEITEN 2015 -  2016 
 
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 
van de jaarlijkse sporttrofee, de 2de Pinksterdag fietstocht en de opleidingscursus “fietsen voor volwassenen”.  
 
11. PLANNING ACTIVITEITEN 2016 - 2017 
 
Voor het komende werkjaar worden dezelfde activiteiten gepland als deze van het vorige.   
 
12. 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.  
 
13. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN 
 
• Peter Maes van turnkring Gymnia is misnoegd over het feit dat zijn vereniging als een van de grootste 

Berlaarse sportverenigingen niet zou betrokken geweest zijn bij de laatste enquête die ingericht werd door 
studiebureau Antea en meer bepaald bij het uitwerken van de plannen voor een nieuwe sporthal. Schepen 
Eddy Verstappen bevestigt dat er volgens hem geen reactie van Gymnia kwam op de tweede enquête, maar 
dat ondanks dat er wel in de mate van het mogelijke rekening gehouden werd met de desiderata die gemeld 
werden in de vorige enquête. Hij belooft ook dat de geïnteresseerde verenigingen op de hoogte zullen 
gehouden worden van het verdere verloop en bij het ontwerp van de nieuwe sporthal zullen betrokken 
worden zodra een projectontwikkelaar werd aangeduid. Ook de Karateclub (Jean Stroobants) hecht veel 
belang aan deze belofte.   

• Er zou iets schorten aan de correspondentie tussen de sportdienst en de badmintonclub, waarschijnlijk te 
wijten aan een verkeerd correspondentieadres vermoedelijk als gevolg van een recente bestuurswissel 
binnen de vereniging. Dit zal gecontroleerd worden en zo nodig rechtgezet. 
  

Einde van de vergadering :  21.30 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 en naar sportfunctionaris Peter Vochten. 
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