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1. Goedkeuring verslag vergadering van 25 januari 2016 { SR 0025)
2. Berlaarse spoÉdienst - Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0030 )
3. MasterplanSport - Stand van zaken ( SR 0026 )
4. Kampioenenhulde - 18 maart 2016 -Vosrbereiding { §R 0011 }
5. Fietstocht Pinkstermaandag - 16 mei 20JG - Voorbereiding { SR 0016 }
6. Gemeentelijke sporteldag -24 mei 2016 - Voorbereiding ( SR 0006 )
7. Rondvraag - Mededelingen
B.

Planning volgende vergadering DB

Verslag:

I.

GOEDKEURII\IG VER§LAG YERGADERING BB VAN 25 JANUARI2O16 { SR OO25 }
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
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BERLAA,R§E SPORTDTEN§T
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MEDEDELTNGEN SPORTFUNCTTONARTS { SR 0030 }

Zeger Goris loopt als student bij de sportschool in Westerlo schoolstage bij de sportfunctionaris en
woont in díe optíek deze vergadering bij.
Het boek "Sporthelden met een beperking" uitgegeven door het G-Sportfonds werd aangekocht en ligt
ter inzage op de sportdienst.
De jeugdraad wil een cursus opstarten onder de noemer'EHBO fietsen herstellen" waarin aan de jeugd
de basistechnieken bijgebracht worden om courante herstellingen aan een fiets {band plakken, ketting
opleggen, lichten herstellen, ...) te doen. De raad is op zoek naar lesgevers en stelt daarcm ook de
vraag aan de sportdienst en de sportraad. Stijn Bastens is bereid om ditte doen enzal ook assístentie
vragen aan Swa Kerkhofs, eveneens lid van TC Nete.
RudV Coppens en Wilfried Geens gíngen op bezoek bij fietsschool Antwerpen om te kijken hoe zij de
cursus "fietsen voor volwassenen" inrichten. Zij konden ter plaatse ideeën opdoen om voor de tweede
maal een gelijkaardige cursus in te richten in Berlaar. Flyers werden opgesteld door de
sportfunctionaris. Bij goedkeuring door het gemeentebestuur wordt de nieuwe sessie gepland in de
maanden meien juni 2016.
Aan de nieuwe bestuursleden Bart Meylemans en Stijn Bastens wordt een infoformulier voor
gemeentelijke vrijwilligers ter invulling voorgelegd. Beide leden geven ook volmacht aan de
spcrtfunctionaris om in hun naam een attest van goed gedrag en zeden aan te vragen.
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§TAND VAN ZAKEN ( SR 0026)

Eddy Verstappen licht de stand van zaken van het masterplan toe, na de bijeenkomst op 26 januari
2016 met de betrokken Berlaarse sportverenigingen, het studiebureau ANTEA, de schepen van sport,
het diensthoofd Vnje Tijd, de sportfunctionaris en afgevaardigden van het DB van de SR.
Het DB stelt daarbij vast dat er nog heel wat denkwerk nodig is om tot een beslissing te komen, maar
vindt dat de tijd dringt, verrnits door de huidige bouwvallige toesknd van sparthal 't Stapveld verder
uitstel de situatie alleen maar nadelig beïnvloedt.
Het DB oordeelt ook dat een renovatie van de huidige sportfial niet zijn voorkeur wegdraagt. De tijd

nodig om het RUP aan te passen en de twijfelachtige haalbaarheid daarvoor samen met de
onmogelijkheid vcor de gebruikmakende verenigingen om in die periode hun sport in een Berlaarse.
accommodatie uit te oefenen bepalen dat het DB voor deze optie een negatief advies verleent aan
het gemeentebestuur,
Zoals het vroeger niet anders was blijft het DB de bouw van een nieuwe spoÉhal vooropstellen. Over de'
locatie daarvoor (Doelvelden of de gemeentelijke terreinen aan de Liersesteenweg
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ex De Weerdt).zijn

de meningen nog verdeeld en wenst het bestuur de volgende stappen in dit dossier af te wachten
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vooraleer advies uit te brengen.
Een volgende bijeenkomst met ANTEA en het College is gepland op donderdag24 maart.2416.
Het DB vraagt ook meer duidelÍjkheid over de bezetting van de sportteneinen aan de Liersesteenweg

door FC De Weerdt en wenst daaraan het mogelijk gebruik van de Berlaarse accommodaties door
voetbalclub VK De Keyzer te koppelen
ln verband met de geplande bouw van een nieuwe sporthal door het instituut HH van Maria meldt de
schepen van sport dat er met bouwpartner "Scholen van morgen' eerï bezettingsmatrix en eelr
beschikbaarheidsvergoeding opgesteld werden die alleen betrekking hebben op gebruik tijdens de
schooluren. Daarbij zou het gebruik na de schooluren door Berlaarse sportverenigingen in het gedrang
komen. De schepen zal deze situatie verder onderzoeken en uitspitten of wijziging van de
overeenkomst in die zin nog mogelijk is.

KAMPTOENENHULDE

- {8 MAART 20{6 - VOORBERETDTNG
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die deelnam aan de Kustmarathon Zeeland.
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meewerken
De trofee voor b'rjzondere sportprestatie wordt toegekend aan Myriam
Leden die meewerken aan de voorbereiding komen samen in zaal Família om 18.S0 u.

Na ondezoek van zijn dossier wordt beslist om ook een erepenning toe te kennen aan ".loeri Huyskens

Om het tijdens de hulde uitgestalde paneel over 25 jaar sportraad ie documenteren zullen de in de
gemeentelijke bibliotheek aanwezige krantenknipsels geraadpleegd worden, het DB zal daaraan

Wilmsen.

5. FTETSTOCHT PTNKSTERMAANDAG
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- í6 MEI 20í6 - VOORBERETDING
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{ §R 0016 }

Er wordt beslíst om de deelname dit jaar gratis te maken.
Rudy Coppens en Wilfried Geens zullen Ëen parcours uitwerken.

6. GEMEENTELTJKE SPORTELDAG
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24 MEr 2016

-

VOORBERETDTNG ( SR 0006
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Het sportelteam van Bloso zal de ganse dag aanwezig zijn om fitheidstesten uit te voeren
Zoals gebruikelijk in de voormiddag wandelen en fietsen, in de narniddag netballen iop het beachterrein),,.
zeltuerdediging (Karateclub), curling en petanque. Tijdens de middag een broodjesmaaltijd,
Rudy Coppens en Wilfried Geens zullen een Íietsparcours uiiwerken

RONDVRAAG
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MEDEDELINGEN

Er werden geen punten genoteerd.

8. PLANNING VOLGENDE VERGADERING

DB

Op dinsdag 12 april om 19.00 uur in de Collegezaal.
Ëinde van de vergadering : 21.50 u.

Kopie van dit verslag ufiordt verstuurd naar het College van burgemeester en *chepenen, 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 gerneentelijke website

Wilfried &ene
§ecretaris sportraad

Rudy Coppens
Voozitter sporhaad

