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Provincie ANTWERPEN   

Arrondissement MECHELEN   

GEMEENTE BERLAAR 
  

S P O R T R A A D 
  

  
Betreft : VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR SPORTRAAD 
 
Datum :  Woensdag 3 april 2013  
 
Plaats : Collegezaal gemeentehuis 
 
Begin : 19.00 uur 
 
Aanwezigen : Rudy Coppens (voorzitter) 
 Adela Janssens (ondervoorzitter) 
 Wilfried Geens (secretaris) 
 Maurits Van den Bosch (erevoorzitter) 
 Robert Busschots (bestuurslid) 
 Frans Oberts (bestuurslid) 
 Eddy Verstappen (schepen van sport) 
 
Verontschuldigd :  Marina Blommaers (bestuurslid) 
 Brice Labiche (bestuurslid) 
 Peter Vochten (sportfunctionaris) 
  
Dagorde :   

1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 februari 2013 ( SR 0025 ) 
2. Berlaarse sportdienst – Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0027 ) 
3. Kampioenenhulde op 22 maart 2013 – Evaluatie ( SR 0011 ) 
4. Fietsdag op 20 mei 2013 – Planning en  voorbereiding ( SR 0016 ) 
5. Reglement erkenning sportverenigingen – Voorstel tot aanpassing ( SR 0010 ) 
6. Nieuwe sporthal – Mogelijkheden in de toekomst – Overleg ( SR 0001 ) 
7. Algemene Vergadering Sportregio in Berlaar – Voorbereiding ( SR 0023 ) 
8. Rondvraag – Mededelingen 
9. Planning volgende vergadering DB ( SR 0025 ) 

 
Verslag : 

 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING DB VAN 20 FEBRUARI 2013 ( SR 0025 ) 
 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  
 

2. BERLAARSE SPORTDIENST – MEDEDELINGEN SPORTFUNCTIONARIS ( SR 0027 ) 
 

Op 28 maart 2013 werd sportfunctionaris Peter Vochten vader van een flinke dochter Saar. Het DB 
wenst hem en zijn familie proficiat met deze geboorte. Vermits Peter zich voor deze vergadering 
verontschuldigd heeft, wordt dit agendapunt dan ook verschoven naar de volgende vergadering.  

 
3. KAMPIOENENHULDE OP 22 MAART 2013 – EVALUATIE ( SR 0011 ) 
 

 De editie 2013 mag als geslaagd bestempeld worden.  
 

 Er werd vastgesteld dat de reeks foto’s van deze hulde die op de gemeentelijke website geplaatst 
werd niet toegankelijk is zonder paswoord. Dit probleem zal onderzocht worden en zo snel mogelijk 
opgelost. 

 

 Binnen het DB wordt er voorgesteld om vanaf volgend jaar, en dit in navolging van ons omringende 
gemeenten, een trofee voor de jeugd toe te voegen. Het DB is akkoord met dit voorstel. De 
sportraadsecretaris zal in analogie met de andere trofeeën een voorstel doen voor toevoeging aan 
het bestaande reglement. Over de maximum leeftijd zal beslist worden na bevraging bij de 
verschillende sportverenigingen.  
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 Aan de sportdienst werd de vraag gesteld of een erepenning ook niet in aanmerking kan komen 
voor hen die de 100 km Dodentocht van Bornem met de fiets aflegden. Het DB is unaniem van 
oordeel dat de sportieve prestatie van een fietstocht van 100 km niet kan vergeleken worden met 
die van de gelijknamige wandeltocht en geeft daarom negatief advies voor een antwoord op deze 
vraag. De sportraadsecretaris zal dit antwoord met de nodige argumentatie aan de aanvrager 
overbrengen. 

 

 De sporttakkenlijst waarnaar in het huidige reglement als bijlage verwezen wordt is niet beschikbaar 
op de gemeentelijke website, dit zal te gepasten tijde in orde gebracht worden. 

 
4. FIETSDAG OP 20 MEI 2013 – PLANNING EN VOORBEREIDING ( SR 0016 ) 

 

 Voorzitter en erevoorzitter werken aan een geschikt parcours en viseren het Klaverke in O.L.V. 
Waver of de sporthal van Putte als mogelijke tussenstop. Wordt verder uitgewerkt. 

  

 De sportfunctionaris bereidde twee versies voor zowel van de affiches als van de flyers. Er wordt 
terecht opgemerkt dat op één van beiden het aanvangsuur niet vermeld wordt. De leden die de 
beschikbare exemplaren zullen verspreiden zullen ook de nodige maatregelen treffen om dit gepast 
te corrigeren. Wanneer de affiches bijgedrukt worden wordt wel gevraagd om het ontbrekende uur 
toe te voegen. 

 
5. REGLEMENT ERKENNING SPORTVERENIGINGEN – VOORSTEL TOT AANPASSING ( SR 0010 ) 
 

Er was tot nu toe nog geen mening van het DB over de opmerking die de sportfunctionaris maakte over 
het niet duidelijk vermeld zijn in artikel 4, dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester 
niet mogen gecumuleerd worden. Vermits het DB niet unaniem de noodzaak of de verplichting ziet om 
via het reglement deze cumul uit te sluiten, zal dit agendapunt bij de volgende vergadering herhaald 
worden om aan de nu afwezige sportfunctionaris de mogelijkheid te geven zijn argumentatie om het wel 
te doen nog eens toe te lichten.    

 
6. NIEUWE SPORTHAL – MOGELIJKHEDEN IN DE TOEKOMST – OVERLEG ( SR 0001 ) 

  

 Naar aanleiding van de kostenraming voor de herstelling van sporthal ’t Stapveld vroeg het DB zich 
af wat de toekomstmogelijkheden zijn voor een nieuwe sporthal in Berlaar. 

  

 Op de vraag of de Doelvelden in aanmerking kunnen komen als locatie voor een sporthal antwoordt 
schepen Eddy Verstappen dat dit in principe niet onmogelijk is maar wel een paar aanpassingen 
van ruimtelijke ordening met zich mee zou brengen. 

 

 Anderzijds verklaart de schepen waarom binnen het gemeentebestuur geen budget noch een 
toekomstplanning voor een nieuwe gemeentelijk sporthal voorzien is. De onderhandelingen met het 
Instituut HH. Van Maria met betrekking tot het mogelijk gebruik door de gemeente van het geplande 
nieuwe sportcomplex binnen het instituut bevinden zich in een beslissende fase. Het zou er op neer 
komen dat de gemeente de nieuwe sporthal buiten de schooluren zou huren, over de prijs daarvoor 
wordt nog onderhandeld. 

 

 Wanneer het tot een akkoord komt, dan kan het DB het project als een gunstig alternatief 
beschouwen voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke sporthal. Wordt vervolgd. 

 
  

7. ALGEMENE VERGADERING SPORTREGIO DIJLE EN NETE – 25 APRIL 2013 ( SR 00 23 ) 
 

 Vermits de gemeente Berlaar dit jaar als voorzitter van de Regio fungeert zal deze AV ook in 
Berlaar plaatsvinden, in de accommodatie van de Doelvelden. 

  

 Zowel de provincie als Bloso zullen tijdens deze AV een interactief gesprek voeren met SS-SRV-
SF, waarvoor aan de gemeenten gevraagd wordt om een aantal vragen met bovenlokaal karakter 
op te maken (maximum 3 – vóór 15 april 2013). 

 

 Op voorstel van de schepen van sport zal een vraag gesteld worden over de sponsoring door Bloso 
van een loopparcours binnen de gemeente Berlaar, meer bepaald een voorstel tot wijziging van de 
voorwaarde om 80% onverharde wegen in dat parcours te moeten opnemen. 

 

 Afhankelijk van de noden van de sportdienst zullen eventueel bijkomende vragen door schepen en 
spotfunctionaris ingeleid worden.  
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 Deelname van Rudy Coppens, Maurits Van den Bosch en Wilfried Geens voor de Berlaarse SR zal 
door de sportdienst aan de Regio bevestigd worden. 

 
8. RONDVRAAG – MEDEDELINGEN 

 

 Sportraadsecretaris Wilfried Geens zal zijn deelname samen met die van erevoorzitter Maurits Van 
den Bosch aan de infosessie over sportraden in Herentals op 16 april 2013 aan Bloso bevestigen. 

 

 Op 20 en 21 april 2013 pakt de erfgoedcel Kempens Karakter uit met een tentoonstelling over de 
duivensport. Op de opening van deze tentoonstelling die doorgaat  in de Gemeentelijke Basisschool 
van Berlaar-Heikant zal het DB vertegenwoordigd zijn door Rudy Coppens en Frans Oberts. 

 

 Op 8 april 2013 gebeurt de opening van de offertes voor de bouw van bijkomende accommodatie 
aan sporthal ’t Stapveld bestemd voor de Berlaarse Duivenbond. Een aannemer zal aangesteld 
worden waarna die nog 2 x 30 werkdagen krijgt om de klus te klaren. 

  

 Op 17 april 2013 heeft schepen van sport Eddy Verstappen afspraak met een groep initiatiefnemers 
om het bestaande skateterrein uit te breiden. 

  

 Dit jaar is de golfsport het onderwerp van “Sporttak in de Kijker 2013” uitgewerkt door Bloso en de 
Vlaamse Vereniging voor Golf. Een themanummer van het tijdschrift terzake kwam toe op het 
secretariaat van de SR. 

 

 Op vraag van de sportschepen worden als mogelijke gespreksonderwerpen voor het 
“Sportgebeuren in Berlaar” de renovatie van sporthal ’t Stapveld, de staat van de omgeving van de 
sportschuur van Berlaar-Heikant, het geplande beachvolleybalterrein en de mogelijkheden van een 
gemeentelijk zwembad door het DB naar voor gebracht. 

 
   

9.   PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB 
 
 

Op woensdag 15 mei 2013 om 19.00 uur  in de Collegezaal. 
 
 

Einde van de vergadering : 21.00 u. 
 
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 en Inge 
Ruts (sportconsulent Sportregio Dijle-Nete/Rivierenland ILV). Een door het DB goedgekeurde kopie wordt 
eveneens beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website. 

 

 

 
   Wilfried Geens              Rudy Coppens 

 
Secretaris sportraad                Voorzitter sportraad 


