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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 15 januari 2014  
 
Plaats : Collegezaal gemeentehuis 
 
Begin : 19.00 uur 
 
Aanwezigen : Rudy Coppens (voorzitter) 
 Adela Janssens (ondervoorzitter) 
 Frans Oberts (bestuurslid) 
 Maurits Van den Bosch (erevoorzitter) 
 Brice Labiche (bestuurslid) 
 Karine Tuerlinckx (aspirant-bestuurslid) 
 Peter Vochten (sportfunctionaris) 
 Eddy Verstappen (schepen van sport) 
 
Verontschuldigd : Wilfried Geens (secretaris) 
 Robert Busschots (bestuurslid) 
 
 
Dagorde :   

1. Goedkeuring verslag vergadering van 12 november 2013 
2. Berlaarse sportdienst – Mededelingen sportfunctionaris 
3. BBC – Beleidsplan 2014 – 2019 – Stand van zaken  
4. Retributiereglementen sportaccommodaties – Stand van zaken 
5. Subsidiedossiers – Stand van zaken 
6. Jaarplanning 2014 – activiteitenkalender 
7. Kampioenenhulde - voorbereiding 
8. Sportfiguur Antwerpen 
9. Rondvraag – Mededelingen 
10. Planning volgende vergadering DB 

 
Verslag : 

 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING DB VAN 12 NOVEMBER 2013 
 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.  
 
 

2. BERLAARSE SPORTDIENST – MEDEDELINGEN SPORTFUNCTIONARIS 
 

• Voor de voorzitter was er een uitnodiging voor de jaarontmoeting van het ISB op 27/01/2014 te 
Zandhoven 

 
• Er is een brochure voor en over de sportraad voorhanden, wie interesse heeft om dit eens te lezen: 

men neme het mee! Peter had het wel graag terug gehad nadien. 
 

 
3. BBC – BELEIDSPLAN 2014 – 2019 – STAND VAN ZAKEN 

 
• Het beleidsplan 2014 – 2019 werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 
• Voor de sportactiviteiten en sportmateriaal is het budget ongeveer gelijk gebleven 
• In 2016 staat de bouw van een nieuwe sporthal op sportcentrum Doelvelden gepland (ingeschreven 

budget: 4.216.000 euro), hiervoor staat in 2015 ook 424.699 euro ingeschreven voor het ereloon 
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• Onder welke vorm deze sporthal gebouwd zal worden (PPS, gemeentelijk…) is volgens schepen 
Verstappen nog geen duidelijkheid 

• Het gemeentebestuur zal er goed op moeten waken dat er binnen de lijntjes gekleurd wordt 
• De sportraad heeft bij de opbouw van het meerjarenplan geijverd voor een nieuwe sporthal en is 

verheugd dat deze de uiteindelijke versie van het meerjarenplan heeft gehaald 
 

 
4. RETRIBUTIEREGLEMENTEN – STAND VAN ZAKEN 

 
• De retributiereglementen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2013 en 

werden kort nadien bezorgd aan de gebruikers van de sportinfrastructuur. 
• Op 8 januari 2014 mailde Dave Coesemans (uitbater cafetaria en organisator zaalvoetballiga Stapveld) 

dat hij niet akkoord gaat met de wijziging aangezien deze al doorgaat vanaf 1 januari, tijdens het 
lopende seizoen.  Op deze manier kan hij dat niet meer doorrekenen naar de zaalvoetbalclubs. 

• De sportraad heeft begrip voor deze situatie maar aangezien de sportraad deze wijzigingen positief 
adviseerde op de vergadering van 12 november 2013 zal de sportraad geen stappen ondernemen om 
dit probleem aan te kaarten bij het bestuur. 

• Dave zelf kan wel tot 25 januari 2014 bezwaar indienen via een schrijven gericht aan college van 
burgemeester en schepenen (tot die dag loopt het openbaar onderzoek) 

 
 

5. SUBSIDIEREGLEMENTEN – STAND VAN ZAKEN 
 

• De subsidiereglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013 
 

• Inhoudelijk werden deze niet gewijzigd, enkel enkele aanpassingen naar aanleiding van het nieuwe 
decreet lokaal sportbeleid 
 

• Peter zou de reglementen inhoudelijk wel eens willen herbekijken en zou later in het jaar een 
werkgroepje willen opstarten 

 
 

6. JAARPLANNING 2014 - ACTIVITEITENKALENDER 
 

• Woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 februari :  kleutersportdagen 
• Vrijdag 21 maart :     kampioenenhulde 
• 6 t/m 13 april:     week van de jeugd 
• Zaterdag 26 april:     provinciale Gsportdag te SKW 
• Zaterdag 10 mei:     natuurloop 
• Dinsdag 20 mei:      gemeentelijke sporteldag 
• Maandag 9 juni:     fietstocht sportraad 
• Juli/augustus:     activiteiten voor speelplein 
• Zaterdag 30 augustus:    Kubbtornooi (o.v.) 
• Vrijdag 5 september:    memorial van damme (o.v.) 
• Zaterdag 20 september:    scholenveldloop 
• Zondag 14 december:    kleuterinstuif 
• Doorlopend:     Snack (sport na school) 
• Sport overdag:     badminton elke dinsdag van 15 tot 17u 

 
 

7. KAMPIOENENHULDE - VOORBEREIDING 
 

• De zaal Familia is gereserveerd op vrijdag 21 maart 2014 
• Voor de praktische organisatie neemt Peter de nodige stappen 
• De oproep naar verenigingen en inwoners is via post verspreid.  De meldingen moeten nog op de 

startpagina en digitale infoborden worden geplaatst 
• Een zoektocht naar een bekende naam voor de uitreiking van de trofee, leverde voorlopig nog geen 

naam op.  Wie nog een idee heeft, mag het laten weten 
• Eddy Verstappen stelt voor om eens iets anders te geven dat een beker: een geborduurde handdoek 

bijvoorbeeld.  De sportraad wil wel eens verder nadenken over deze piste, maar voor de volgende 
huldiging blijven we bij bekers  (eenzelfde voorstel van Peter werd destijds wel al naar de prullenmand 
verwezen met als reden dat de laureaten het liefst een trofee krijgen).  Beide zaken geven is echter 
financieel niet haalbaar. 
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8. SPORTFIGUUR ANTWERPEN - KANDIDATUREN 
 
• Het APBsport is op zoek naar de ‘Sportfiguur van de provincie Antwerpen’ en doet een oproep naar de 

gemeenten.  De sportraad heeft echter geen kandidaat in gedachten 
 

 
9.  RONDVRAAG - MEDEDELINGEN 

 
• Brice: brieven gericht aan SK Berlaar mogen naar Paul Verheecke worden gestuurd aangezien ik geen 

bestuursfunctie meer heb bij SK Berlaar 
• Eddy: 

o Voor Dakota Berlaar zullen door de gemeente nog enkele werken worden uitgevoerd 
(plaatsing septische put, riolering) 

o Opening duivenlokaal aan sporthal ’t Stapveld, met kleine receptie: 7 maart 2014 
o Er is een overeenkomst afgesloten tussen SK Berlaar en Lyra, met toestemming van het 

gemeentebestuur 
• Rudy: TC Nete meldt het overlijden van Jos Aerts, al jarenlang kapitein bij de fietstocht van de 

sportraad 
• Peter: iemand nog nieuws van een eventuele samenwerking tussen VK De Keyzer en FC De Weerdt? 

 
10.   PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB 
 

 
Op woensdag 12 februari 2014 om 19.00 uur én dinsdag 11 maart 2014 om 19.00 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. 

 
Peter Vochten              Rudy Coppens 
 
Sportfunctionaris                 Voorzitter sportraad 
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