Provincie ANTI,IÍERPEN
Àrrondissement MEGHELEN
GEMEENTE BERLAAR

SPORTRAAD
Betreft

VERSLÀG YERGADERING DAGELIJKS BESïI.'UR SPORTRAAD

Datum

Maandag 25 januari 20{6

Plaats

§ollegezaal gemeentehuis

Begin

20.00 u

Aanwezigen

:

Verontschuldigd

Dagorde:

Verslag

Rudy Coppens (voorzitter)
Wilfried Geens (secretaris)
Frans Oberts (bestuurslid)
Bart Meylemans ( bestuurslid)
Eddy Verstappen {schepen van sport)
Peter Vochten (sportfunctionaris)

:

Maurits Van den Bosch (erevoozitter)
Adela Janssens {ondervoozitter)
Robert Busschots (bestuurslid)
Brice Labiche (bestuurslid)
Karine Tuerlinckx {bestuurslid)

1. Goedkeuring verslag vergadering van 2 decemher 2015 ( SR 0025)
2. Kandidatuur DBISR - Stijn Bastens (TC Nete) - Overleg ( SR 0025 )
3. Berlaarse sportdÍenst - Mededelingen sportfunctionaris ( §R 0030 )
4" MasterplanSport * Stand van zaken ( SR 0026 )
5. Subsidieregeling * Stand van zaken ( §R 0005 )
6. Kampioenenhulde - 18 maart 2A16 - Voorbereiding ( SR 0011 )
7. Rondvraag - Mededelingen
8. Planning volgende vergadering DB

:

1. GOEDKEURTNG VERSLAG VERGADERTT{G

DB VAN 2 DECEIHBER 20,15 ( §R 0025 }

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2.

KANDTDATUUR DBr§R

'
.
.
.
3.
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ST|JN BASTENS (TC NETE)

OVËRLEG { §R A025

}

§tijn Bastens werd door zijn club ï.C. Nete voorgedragen als kandidaat bestuurslid van de sportraad.
Kopie van het verslag van de vergadering waarin T.C. Nete dít bevestigt is in het bezit van de
sportraadsecretaris.

Stijn is de nieuwe voorzítter van T.C. Nete en kleinzoon van erevoorzitter Maurits Van den Bosch die
deze kandidatuurstelling voorgesteld had als plaatsvervanging voor zijn functie binnen het DB.
Het DB heeft geen bezwaar tegen het lidmaatschap van Stijn en hoopt dat hij met dezelfde
gedrevenheid als die van zijn grootvader zijn functie zal waarnemen.
Zoals voorgeschreven zal Stijn de volgende DB-vergaderingen bijwonen als aspirant-bestuurslid om als
volwaardig bestuurslld voorgesteld te worden bij de volgende bijeenkornst van de Algemene
Vergadering.

BERLAARSE SPORTDIENST
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MËDEDELTNGEN SPORTFUNCTTONART§ { SR 0030 }

Aan Stijn Bastens wordt gevraagd om de nieuwe bestuurs- en contacigegevens te bezorgen aan de
sportfunctionaris.

De nieuwe petanqueclub vroeg via de sportdienst het lidmaatschap van de SR aan. Het door het DB
goedgekeurde aanvraagdossier werd overhandigd aan de sportraadsecretaris die zoals het statutair
voorgeschreven is de vraag tat goedkeuring van het lidmaatschap via de sportdienst aan de leden van
de Algemene Vergadering zal voorleggen.

I

4.

MASTERPLAN §PORT
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STAND VAN ZAKEN { §R 0026}

Na de gesprekken op I december 2015 met het HH. van Maria instituut wordt genoteerd dat de
geplande nieuwe sportaccomrnodatie wel in aanmerking kan komen als trainingszaal voor de
geïnteresseerde sportverenigingen, maar door haar beperking in afmetingen niet voor alle verenigingen
geschikt zal zijn voor officiéle wedstrijden. Er werd ook gesproken over het bepalen van de
beschikbaarheidsvergoeding die in het onderhoudscontract met "§cholen van morgen" zal opgenomen
worden. Volgens schepen Eddy Verstaopen zijn hier nog niet alle voorwaarden gekend en verder te
bespreken.
Bijkomend overleg tussen de sportverenigingen, het studiebureau ANTEA en het gemeentebestuur zal

doorgaan op 26 januari 2016. Bart Meylemans en Wilfried Geens zullen de SR vertegenwoordigen bij

r

de gesprekken.
l-let scenario van een nieuwe of vernieuwde sporthal op de huidige locatie van sporthal 't Stapveld dat
door ANTËA als optie voorgesteld wordt, wordt door de aanwezige leden van het DB niet als een
gunstige oplossing geïnterpreteerd- De moeilijke taak om het RUP daarvoor te wijzigen en het creëren
van eën tijdelijke peilode zonder sporthal omdat afbraak van de oude en opbouw van een nieuwe
constructie niet kunnen samenvallen. Het DB opteert nog altÍjd voor het bouwen van een nieuwe

sporthal waarna

de huidige

accommodatie eventueel kan afgebroken worden

of een

andere

bestemming kan krijgen.
5. §UBSTD|EREGELTNG
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STAND VAN ZAKEN { SR 0005 }

De subsidieverdeling werd goedgekeurd door het College.
De nodige stappen voor uitbetaling werden genomen.

6. KAMPTOENENHULDE
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- í8 MAART 20{6 - VOORBERETDTNG

( SR 001{ }

De sportfunctionaris verdeelt een ovezicht van de ingestuurde kandidaturen voor het lauweren van een
kampioenstitel en/of het uitreiken van een erepenning.

Er wordt getwijfeld over het toekennen van een erepenning aan Joeri Huyskens die deelnam aan de
Kustmarathon Zeeland. De sportraadsecretaris zal bijkomende informatie opvragen via een gesprek met
de kandidaat.
Het DB voerde een tweede gespreksronde over de nominatie van kandidaten voor de te behalen
trofeeën. Beslissing tijdens de volgende DB-vergadering.
Op 18 juni 2015 bestond de Berlaarse sportraad 25 jaar. Dit zal summier en in de mate van het mogelijke
in de schijnwerper gesteld worden op de volgende kampioenenhulde. Er wordt aan de DB-leden
gevraagd zoveel mogelijk documentatie te bezorgen aan de sportfunctionaris dit om een illustratiepaneel
ffimen te stellen. Z$ dte mee aan de wieg stonden bij de oprichting van de sportraad, maar achteraf het
bestuur verlieten (Frangois Van den Eroeck, Louis Van Rompaey en Marcel Mariën) zullen uitgenodigd
worden op de kampioenenhulde, evenals de gemeentelijke secretaressen die het administratieve werk
deden voor het bestaan van de sportfunctionarissen (Frida Van Rompaey en Ëls Meulders). Ook de
burgemeesters en de sportschepenen die in functie lrvaíen tijdens die 25 jaar komen daarvoor in
aanmerking (Frans Houben, André Martens, Walter Horemans, Marianne Dillen, Marina Blommaers).
Wilfried Geens bezorgt een overzicht van het DBlidmaatschap alsook de adressen van de vernoemde
genodigden.

7. RONDVRAAG
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MEDEDELINGEN

Er wordt beslist om een ziekenbezoek te brengen aan erevoorzitter Maurits Van den Bosch met
aankoop van eën geschenk. Coördinatie via de sportraadsecretaris.
Rudy Coppens en Wilfried Geens verklaren zich bereid om dit jaar opníeuw een cursus "Leren fietsen
voor volwassener'l" in te richten.

8. PLAHNING VOLGENDE VERGADERING DB
Op woensdag I maart 2016 om 19.00 uur in de Collegezaal.
Einde van de vergadering : 22.00 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, het diensthoofd
Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteld op
de gemeenteiijke website.
Wilfried Geens
Secretaris sportraad
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Rudy Coppens

Voorzitter sportraad
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