Provincie ANTWERPEN
Arrondissement ME§HELEN
GEMËENTE BERLAAR

SPORTRAAD
Betreft

:

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BE§TUUR SPORTRAAD

Datum

:

Dinsdag 27 oktober 2015

Plaats

:

C*ll*gezaalgemeentehuis

Eegin

:

19.00

Aanwezigen

:

Verontschuldigd

Dagorde

Verslag

1.

:

r.r

Rudy Coppens (vcorziiter)
Adela Janssens (ondervoorzitter)
Wilfried Geens (secretaris)
Robert Busschots (bestuurstid)
Frans Oberts (bestuurstid)
Bart Meylemans ( bestuurslid)
Eddy Verstappen (schepen van sport)
Peter Vochten (sportfunctionaris)

:

Maurits Van den Bosch (erevoorzitter)
Brice Labiche (bestuurslid)
Karine Tuerlinckx (bestuurslid)

1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 sepiember 2015 ( SR 0025)
2. Berlaarse sportdienst - Mededelingen sportfurictionaris ( SR 0CI30 i
3. MasterplanSport - Stand van zaken ( SR 0026 )
4. Opleiding fietsen voor volwassenen - Stand van zaken { SR 0025 )
5. Scholenveldloop - 22 september 2A15 - Evaluatie ( SR 0021)
6. Subsidieregeling * Stand van zaken { SR 0005 }
7. Vormingsaanbod APB - lnteresse en aanbod vccr deelname { SR 0012 )
8" Rondvraag - Mededeiingen
9. Planning volgende vergadering DB

:

GOEDKEURiT'IG VER§LAG VERGADERTNG DB VAN

I

SEPTEMBER zCIí5 { §R 0§35

}

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2.

BERLAAR§E SPORTDTENST - MEDEDELTNGEN §PORTFUNCTTONARIS { SR 0030

r

}

Volgens een nieuw decreet zulien alie subsidies naar een gerneentefonds gaan en vanaf

1

januarÍ 2Ë16

beheerd worden door de dienst financiën. F{et vroeger voorziene bedrag voor kwaiiteiis- en
impulssubsidies zal door het gemeentebestuur op peil gehouden worden mocht dit door de nieuwe
regeling verminderd zijn. Onze subsidiereglementen zullen herbekeken worden met overleg over het

r

belang van een diploma voor een traíner tegenover zijn ervaring

De datum voor de AV van volgend jaar wordt vastgelegd op woensdag I juni 20'ï6 om 19.3C u.
Kandidaatlokaalhouders voor deze AV zijn hondenclub Polido en hondenschool Pallieter. Er wordt

voorgesteid dat de vereniging die als gastheer zal fungeren haar activiteiten even voorstelt in de vorm
\ian een demonstratie. Als thema voor een inleidende voordracht wordt gedacht aan Dr. Gerda Smets
die zichzelf aan de sportdienst als sportdokter voorstelde met het doel kennis te kunnen maken rnet de
Berlaarse sportverenig ingen.

.

Er werd vastgesteld dat de 2 staande-wip-palen op de Doelvelden verwijderd zijn. Er wordt officieus
\remomen dat deze club momenteel oefent in Koningshooikt (Castoren Pcllux) en dat het bestuur de
intentie heeft om de vereniging te ontbinden.
De kampioenhulde van 2016 wordt vastgetegd op vrijdag 18 maart 2016. Zaal Familia werd eveneens al

r
.
.)-

vastgelegd.

Op 13 december 2015 gaat de jaarlijkse kleuterinstuif door in sporthal 't Stapveld. Rudy Coppens ën
Wilfried Geens stellen zich kandidaat om een handje toe te steken aan de kassa, vanaf 14.30 u tot
15.30 u. Adela Janssens en Frans Oberts zullen hen aflossen van 15.30 u tot 16.30 u.

-

MASTERPLAN SPORT

.
o

STAND VAN ZAKEN { SR 0026}

Dirk Bosmans van het studiebureau ANTEA heeft samen met een architect de Berlaarse
sportaccommodaties bezocht.
Enquëtevragen zijn verstuurd naar de Berlaarse sportverenigingen. lndÍviduele sporters kunnen er aan
deelnemen via de gemeentelijke website. Anhsoorden worden verwacht ten laatste op

I

november

2015.

.

Vooral turnclub Gymnia had commentiaar op de lopende enquëte en vroeg zich af wat er met de voríge
gebeurd is. Als antwoord daarop verklaart schepen Eddy verstappen dat het College destijds vond dat
die enquète snvoldoende draagvlak had en besliste nog geen oordeel door te sturen en via ANTEA
opnieuw een bevraging te doen. Burgemeester en gemeËntesecretaris waren van oordeel dat de
huidige enquète eerst had moeten voorgelegd worden aan het §ollege vooraleer ze doorgestuurd werd
naar de verenigingen" Er werd ook afgesproken dat de sportfunctionaris niet meer over dit onderwerp
met de verenigingen communiceert tot na de volgende Coltegezitting.
Volgend gesprek met de verenigingen wordt gepland op 16 januari 2016.

.

4. oPLETDTNG FTETSEN VOOR VOLYI,ÀSSËNEN

-

STAND VAN ZAKËN ( SR 0025

l

Het saldo van het voor deze activiteit voorziene budget zal gespendeerd worden aan de aankoop van 2
fietsen met de bedoeling ze te gebruíken bij een voÍgende sessie waarvan e!" een principeakkoord
bestaat om ze volgend jaar opnieuw te laten doorgaan. Offerte voor 2 kleine damesmodellen werd
gevraagd aan fietsenwinkel Bertels uit Berlaar.
5. SCHoLENVELDLOOP

r
.

-

22 §EPTEMBER 2A15

-

EVALUATIE ( §R 002{ }

De inríchting van dit evenement mag geslaagd genoemd worden. De samenwed<ing met de schoolwerd
positief ervaren.
De gemeentescholen hadden weleen opmerking over de titel "IHHVM veldloop" vermits ook zij aan de
veldloop deelnamen,

b. SUBSTD|EREGELTNG

.
o

-

SïAND vAN ZAKEN { 8R 0005 }

Een voorlopige versie van de subsidieverdeling werd door de sportfunctionaris voorgelegd. Er wordt nog
gewacht op bewijsmateriaal van enkele verenigingen. Ëen definitieve versie zal na de herfstvakantie
naar de DB-leden verstuurd worden" Het DB verklaart zich reeds akkoord met huidige situatie en met de
subsidíeverdeling na het ontvangen van het ontbrekende bewijsmateriaal.
Na een oprnerking van het DB zal de spo*functionaris nakijken of het lidmaatschap van hondenschool
Pallieter per hond of per persoon opgegeven werd.

7. VoRMINGSAANBOD APB

-

TNTERESSE EN AANBOD VOOR DEELHAME ( SR

00í2

)

Naar aanleiding van de vraag van APB of Berlaar zelf een vorming wil organiseren noteert het DB dat er
voor 2016 geen ontvankelijk aanbod voorzien wordt.
8. RONDVRAAG

-

NilEDEDELINGEN

Erevoorzitter Maurits Van den Bosch stelde de vraag aan voorzitter Rudy Coppens of hij zich binnen het
DB kon laten vervangen door zijn kleinzoon Stijn Bastens, eveneens lid van TC Nete. Artikel 16 van de
statuten van de SR bepaalt dat wanneer een mandaat van een lid van het DB tussentijds vacant wordt,
de AV een opvolger kiest die het mandaat van zijn voorganger voltooit. Het mandaat van Maurits loopt
nog tot 2020. Het DB stelt voor dat Stijn de vergaderingen van het DB tot de volgende AV zou volgen
als aspirant-bestuurslid op yoorwaarde dat het bestuurvan TC Nete daarvoor zijn akkoord geeft.
Frans Oberts heeft vastgesteld dat het materiaal dat gebruikt werd voor het aanleggen van de nieuwe

petanquebanen niet aan de verwachtingen yoldoet. De bovenste laag blijkt nogal zanderig te zijn en
geeft niet de indruk van dolomiei te zijn zoals gevraagd werd- Er zal onderzocht worden waar de aanleg
van de banen eve*tueel fout gelcpen is.
2

.
r
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Op 7 november 2015 geeft de petanqueclub een demonstratie als propaganda voor de 1 1.1 1.1 1-actie.
DB-lid Adela Janssens stelt zich kandidaat in de zomer van 2016 haar tuin ter beschikking te stellen
voor het traditioneel geworden jaarlijks etentje van het DB dat vanaÍ dit jaar in eigen regie van de leden
hoeft te gebeuren.
Schepen voor sport Eddy Verstappen werd grootvader van een gezonde dochter Fl§N. Het DB wenst
de ganse famiiie proficiat met deze geboorte.

9. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB
Op woensdag 2 december 2015 om 19.00 uur in de Collegezaal.
Einde van de vergadering : 21.00 u.
Kopie van dii versiag worcit versiuurd naar het Coliege van burgemeester en schepenen, de leden van het DB
van de Berlaarse sporiraad, de gemeenteirjke sp*rldiensl, schepen van sport Eddy Verstappen, het diensihoofd
Vrije Tijd Eveiine Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteid op
de gemeente!ijke website.

Wilfried Geens
Secretaris sportraad

Rudy Coppens

Voorzitter

sportraad
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