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1.

Goedkeuring verslag vergadering van 29 april2015 { §R 0S25}

2. Berlaarse sportdienst - Mededelingen sportfunctionaris { SR 0030 )
3. Sportterreinen Doelvelden - Stand van zaken ( SR 0026 )
4. Sporteldag 19 mei2015 - Evaluatie ( SR 0006 i
5. Opleiding fietsen voor volwassenen - Stand van zaken { SR 0028 }
6. Fietsdag + gezondheidsrally - 25 mei 2A15 - Evaluatie { SR 0016 }
7. Scholenveldloop - Samenwerking rnet Heílig Hart van Maria { SR 0021)
L Algemene Vergadering SR - 10 juni 2CI1 5 - Vcorbereiding { SR 001S )
L Rondvraag - Mededelingen
'10. Planning volgende vergadering DB

Verslag

1.

:

GOEDKEURTNG VERSLAG VERGADERTNG DB VAN 29 ApRtL 2015 { SR 0025 }
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

BERLAARSE SPORTDIENST

r

- MEDEDELINGEN

SPORTFUNCTIONARIS ( SR

OO3O

}

Op 9 juni 2015 worden alle adviesraden vía hun secretarissen opgeroëpen voor een inÍosessie met
adviesverlening achteraf over de plannen voor de herinrichting van de site Grote Markt

*

Pastorijstraat.

Robert Busschots, Karine Tuerlinckx, Bart Meylemans en Wilfried Geens zullen het Dts van de SR

r
.
.

daarop veÉegenwoordigen.

Zaalvoetbalclub All Blacks vroeg de erkenning aan als Berlaarse sportvereniging" Zodra het dossier
volledig is (o.a. ledenlijst ontbreekt) zal deze aanvraag voorgelegd worden aan het DB.
Op 16 juni 2015 zal de sportfunctionaris aan de geïnteresseerde spoÉverenigingen de verschillende
subsidiemogeliikheden en de manier om de aanvraagformulieren in te vullen toelichten. Hij houdt
daarvoor een infomoment op het gemeentehuis, waarvoor hij de betrokkenen zal uitnodigen.
Ttjdens de overlegvergadering rnet de van de sporthal 't Stapveld gebruikmakende verenÍgingen over
de kalender met urenverdeling voor 2§'!S, waren er gËen nsemeftswaardige problemen.

ïijdens de vergadering waarvan hiervoor sprake werd ook bekend gemaakt dat het besiuur van de
Berlaarse badmintonclub overgenomen werd.
Er wordt werk gemaakt van de uitbreiding van de sanitaire vocrzieningen in de sportschuur van Berlaar
Heikant, o.a" stortbaden voor dames en heren.

3. §PORTïERRËIHEN

.
r

DOELVELT}EN

STÀI'ID VAN ZAKET.T ( SR g026}

De sportschepen en de sportfunctionaris brachten een bezoek aan het sportcomplex De Mix in Herselt.
Dat bezoek leverde interessante infonnatie op maar de aceommodatie is te grootschalig in vergelíjking
met wat voor Berlaar beoogd wordt.
Voor het aanstellen van een deskundig adviesbureau zal in de gemeenterËad een budgetw-ljz§ing
voorgesteld worden. Wanneer deze goedgekeurd wordt zal een bureau uit het aanbod gekozen en
aangesteld worden"

4. SpORïELDAG - íg trEr 2015-

.
.

-

EVALUATTE ( SR 0006 )

De organisatie was met een zestigtal inschrijvingen geslaagd en werd door de deelnemers gesmaakt.
De voorziffer van OKRA-centrum heeft via de burgemeester zijn ongenoegen geuit aver de daturn van
deze sporteldag die samenvíel met hun lenteviering. Het dagelijks bestuur steunt terecht de opmerking
van de spcrtfunctionaris over het bepalen van die datum die speciaal op aanvraag van de

seniorenraden verhuisde naar de maand mei i.p.v. september vroeger. Daarenboven stelt het DB met

hem vast dat de datum reeds lang vastlag en meegedeeld werd aan de verschillende
belanghebbenden. De voorbije jaren stond deelname van spo*ievelíngen die door OKRA ef

r

seniorenbonden zouden geronseld zijn op een laag pitje. Het DB vindt de opmerking van de OKRAvoorzitter dan ook ongegrond en zelfs niet gepast.
Het ronddragen van flyers door de leden van het DB in hun eigen straat heeft niet het gewenste
resultaat opgeleverd.

5. oPLETDTNG F|ET§EN VOORVOLWASSENEN

.

-

STAND VAN ZAKEN { SR 0025 }

Van de 4 kandidaten blijven er nog 3 over, waarvan één reeds kan fietsen maar de wegcode niet onder
de knie heeft, één die het zeker en vast spoedig zal kunnen en één waarvoor het blijkbaar iets moeilijker
zal gaan.

. Voor het oefenen CIp het tenein ztin de beschikbare

fietsen redelijk bruikbaar.

Uit

veiligheidsoveruvegingen moet er voor de "leerfietsen" echter wel een oplossing gezocht worden
wanneer gereden wordt op de openbare weg.

6. FIETSDAG + GËZONBHEIDSRALLY

r
e

-

25 MEI 2015- EVALUATIE ( SR 0016 }

Er waren 54 deelnemers voor het Íietsen en 6 deelnemers yoor het wandelen {Het was ook de eerste
rnaal dat de gezondheidsrally ingericht werd, dus nog niet bekend bij de bevofking).

Het D§ betreurt het dat niemand van de welzijnsraad, die het project mee opstartte. aanwezig was
tijdens de gezondheidsrally.

7. SCH0LENVELDLOOP

.
r
.
o
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- SÀMENI yERKING MET HET IN§TITUUT HEtilc

HART VAN MARTA ( SR 002Í )

Op 18 mei 2015 vond een tweede werkvergadering plaats met de directie van het lnstituut HH. van
Maria samen met de sportfunctionaris, een afuaardiging van AC Lierse, Rudy Coppens an Witfried
Geens voor de SR, en afgevaardigden van de Berlaarse scholen.

Er waren geen afgevaardigden van de Berlaarse gemeentescholen. Het DB vraagt dan oaÍ< dat er via
het gemeentebestuur lichte druk wordt uitgeoefend om de inter:ties van die schclen te kennen en
eventueel bij te sturen.
Er wordt nog gezocht naar een haalbare oplossing voor het transport van de kinderen vanuit de verder
afgelegen scholen naar het parcours.
Uit deze vergadering mag afgeleíd worden dat de directie van het HH. Van Maria de organisatie onder
controle heeft en dat ze kan rekenen op de medewerking van de andere aanwezigen.

ALGEMENE VERGADËR|NG SR

- {0 JUN} 2t15 - VOORBËRËID|NG { SR 00iS }

De uitnodigi*gsbrieven zijn door de sportraadsecretaris opgesteld en zullen via de sportfunctionaris naar
de leden verstuurd worden" De andere voorbereídingen lopen hun normale gang.

{

9. RONDVRAAG.

MEDEDELINGEN

Schepen Eddy Verstappen meldt dat de subsidiëring van sportverenigingen door Vlaanderen uit besparingsoverwegingen met 5olo nààr omlaag gaan. Het Berlaarse College heefr echter beslist om via
aanpassing door de gemeente zelf het bedrag dat in 2014 beschikbaar was te behouden in 2015.
Bart Meylemans meldt opmerkingen vanwege Berlarenaren over de beschikbaarheid van 'dé
Beachvolleybalterreinen achter sporthal 't Stapveld. Hij merkt zelf op dat deze terreinen ook gebruikt
worden door sportievelingen van buiten de gemeente. DÉ sportfunctionaris venlrri.jst naar het lopende
gebruiksreglement dat deze praktijken momenteel toelaat en benadrukt nog eens dat dit reglement ook
reservaties vooraf mogeh;-k maakt, zodat dubbel gebruik uitgesloten wordt
Frans Obeds vraagt of de kosten die hij maakte om scoreborden te zetten op de nieuwe
petanqueterreinen via de gemeente kunnen vergoed worden. De sportfunctisnaris merkt op dat
dergelijke vergoeding aÍleen kan via een gebruikelijke aanvraag (bestelbon) voor dat het werk
uitgevoerd wordt, omdat er anders geen verantwoording mogelijk is bij de gemeenteontvanger. Frans
Oberts bevestigt ook dat er geen intentie bestaat om eën petanqueclub te stichten en het oók niet de
bedoeling is om een financiële bijdrage te vragen aan de deelnemers. Alhoewel het DB de
inspanningen van Frans erg waardeert en hem daarin zeker wil steunen, schaart het merendeel zich
gezien de omstandigheden toch achter de vísie van de sportfunctionaris.
Frans ObeÉs meldt ook dat er reeds vandalisme gepleegd werd op de petanqueteneinen, de koorden
werden doorgeknipt. Een scherper politietoezicht zou welk*r* zijn"
ÍO.PLANNING VOLGEHDE VERGAI}ERING DB
Op woensdag I september 2015 om 19.00 uur in de Collegezaal.
Einde van de vergadering:22.15 u.

Kopie van dit verslag wordt verstuurd naar het College van burgemeester en schepénen, de leden van het DB
van de Berlaarse sportraad, de gemeentelijke sportdienst, schepen van sport Eddy Verstappen, het diensthoofd
Vrije ïijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteld op
de gemeentelijke website.

Wilfried Geens
Secretaris sportraad

Rudy Cappens

