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Aanwezigen : Rudy Coppens (vootzitter)
Adela Janssens (ondervoozitter)
WiHried Geens {secretaris)
Robert Busschots (bestuurslid)
Karine Tuerlinckx (bestuurslid)
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Dagorde:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 27 oktober 2015 { §R 0025}
2. Berlaarse sportdienst - Mededelingen sporttunctionaris { SR 0030 }3. MasterplanSport - Stand van zaken ( SR 0026 )
4. Subsidieregeling - Stand van zaken ( SR 0005 )
5. Kampioenenhulde - 18 maart 2A16 { §R 0011 }
6. Rondvraag - Mededelingen
7. Planning voÍgende vergadering DB

Verslag :

L GOEDKEURTNG VER§LAG VERGADERTNG DB VAN 27 OKTOBER 20{5 ( SR 002§ }

ln agendapunt 2 werd de datum van de kleuterinstuif verkeerd vermeld. Na conectie wordt het verslag
goedgekeurd.

2. BERLAARSE SPORTDIEN§T - MEDEDELTNGEN SPORïFUNGTTONAR|§ ( SR 0030 )

r ln samenspraak met de seniorenraad wordt de Sporteldag 2016 vastgelegd op dinsdag 24 mei2016.
c De Berlaarse Petanqueclub bracht een aanvraagdossier voor erkenning binnen bij de dienst vrije tijd -

sport. De sportfunctionaris controleerde het dossier en keurde het goed. Hij geefr toelichtingen aan het
dagelijks bestuur van de sportraad dat zich na beoordeling dan ook aansluit bii de goedkeuring
door de spoÉfunctionaris en gunstig advies verleent bii het voorleggen van de
erkenningsaanvraag aan het College. Een aanvraag om lid te worden van de SR volgt nog.

3. MASTERPLAN SPORT - STAND VAN ZAKEN ( SR 00261

. Alle verenigingen, een 4$-tal, werd=n voor een enquëte aangeschreven, 16 daarvan reageerden daarop
Ën gaven hun commeniaar. De cv*rige zuilen door de sportfunctíonaris aan de vraag herinnerd worden
en krijgen nog tot 16 december 2015 de tijd om alsnog te reageren.

r ANïEA maakte een voorlopige analyse.
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. Een uitnodíging voor het bijkomend overleg op 16 januaí12§16 zal naar de geïnteresseërden gestuurd
worden. fnfrastructuur gebonden gesprekken (bv. balsporten) zul]en de rode draad vormen van het
overleg. Bart Meylemans en Wilfried Geens zullen de SR vertegenwoordigen bij de gesprekken.

. Op I december 2015 is een gesprek gepland met het HH. Van Maria instituut over de stand van zaken
van hun sportaccommodatie en de mogelijke samenwerking met het gemeentebestuur.

. Ook voor dansvereniging Feeling die momenteel actíef is in de oude brandweerkazeme wordt naar een
oplossing gezocht, vermits er plannen zi.in om vanaf december 2015 de kazerne af te breken.

4. SUB§TDTEREGELTNG - §TAND VAN ZAKEN { SR 0005 }

r De dossiers werden grondig gecontroleerd door de groep van diensthoofden. Zij rnaakten onder meer
een opmerking over de bewijsvoering voor hei opgegeven aantal jongeren in een dossier. De groep
stuurde ook aan op vereenvoudiging van het subsidiereglennent. Sportdienst en sportraad hadden reeds
plannen om het reglement binnenkort te herbekijken.

. FC De Weerdt bracht een dossier binnen zonder b$lagen waardoor er ook geen rekening kon gehouden
worden met eventuele accommodatiekosten. ïerloops vermelde de sportfunctionaris dat het betalen van
de huur van de teneinen achterstallig is. Na aanmaning pleitte het bestuur van de club verzachtende
omstandigheden en beloofde via morele excuses orde ep zaken te stellen.

. Een overzicht van de subsidieverdeling wordt bij dit verstag gevoegd.

5. KAMPTOENENHULDE - 18 MAART 20{6 - VOORBERETDTHG { §R 00Í1 }

. De spor$unctionaris zal in de loop van de maand december de verenigingen aanschrijven met de vraag
om hun kampioenen tijdig te melden.

. Het DB voerde een eerste gespreksronde over de nominatie van kandídaten voor de te behalen trofeeën.

6. RONDVRAAG - MEDËDELINGEN

o De sportraadsecretaris merkt op dat het Z5-jarig bestaan van de SR (opgericht op 25 mei 1990) nog niet
in de kijker gezet werd. Er wordt gepland om dit te doen tijdens de volgende kampioenenhulde. Aan de
leden van het DB wordt gevraagd om zoveel mogelijk didactisch materiaal en infonnatie over de
voorbije periode te vezamelen zodat er een relevante voorstelling kan gemaakt worden.

r Verschillende gebruikers meldden dat zij opgesloten werden in de kleedkamer \ían sporthal 't Stapveld.
De sportschepen meldt dat er gewerkt wordt aan een oplossing, samen met het oplossen van andere
mankementen (deur materiaalkamer, vochtige vloer, centrale venararming).

. De nieuwe sanitaire installatie (douches, toiletten) in de sportschuur van Berlaar Heikant is operationeel.
Een terechte pluim wordt gegeven aan de gemeentewerklieden die zorgden voor een prima afuerking.

. De vader van Jolan Jacobs, de eenwielrijder die dit jaar de sporttrefee voor bijzondere prestatie in
ontvangst mocht nemen, plant in februari 2016 een koers voor eenwielers op de Doelvelden.

r Dance Feeling bestaat volgend jaar 25 jaar. ln mei - juni 2016 worden festiviteíten gepland in
samenwerking met de gemeente.

7. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB

Op woensdag2T januarí2016 om 19.00 uur in de Collegezaal.
Einde va* de vergadering : 20.30 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, het díensthoofd
Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteld op
de gemeentelijke website.
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Secretaris sportraad
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