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1. Goedkeuring verslag vergadering van27 mei2015 ( SR 0025)
2. Berlaarse sportdienst * Mededelingen sportfunctionaris ( SR 0030 )3. Sportterreinen Doelvelden - §tand van zaken { SR 0026 )4. Opleiding fietsen voor volwassenen * Stand van zaken ( SR 0025 )
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B. PÍanning volgende vergadering DB

Verslag :

1. GOEBKEURIHG VERSLAG VERGA§ERING DB VAtrl27 EIEI z0{5 { SR 0025 }

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. BERLAAR§E SPORïD|EN§T - MEDEDELTHGE§| SPORTFUNCTTOHART§ t §R {1030 }

r Zaalvoetbalclub All Blacks bracht haar aanvraagdossier voor erkenning als Berlaarse sportvereniging in
orde. Met gunstig advies van het DB wordt deze aanvraag voor gaedkeuring voorgelegd aan het
College.

. Op 3 oktober2015 vindtde regionale G-sportdag plaats in sporthal Brieltjeshoek in Onze-Lieve*Vrouw-
Waver dit met ondersteuning van de Provincie. Vermits er een belangrijke delegatie van de Tofkes uit
Berlaar zal deelnemen, zal de sportfunctionaris Peter Vochten een handje toesteken bij de organisatie
van deze activiteit.

r Van de 28 erkende sportverenigingen stuurden er 25 een subsidieaanvraag in. Staande
wipmaatschappij St. MichaëI, motoclub BMC en de Berlaarse Duivenbond dienden nog geen aanvraag
in.

r Het op 16 juni 2015 ingerichte infomoment over subsidiedossiers lokte heel wat geïnteresseerde clubs.
Belangrijkste opmerking was de puntentoekenning voor het aanwezig zijn op de AV van de SR daar
waar een erkende vereniging geen lid hoeft te zijn van de SR. Vermits deze clausule destijds bedoeld
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was om de verenigingen een duwlie in de rug te geven om naar de AV te komen, en vermits dat de
laatste jaren eigenlijk niet meer nodig is gezien het bevredigend aanwezÍgheidspercentage wordt
voorgesteld om "aanlvezig zijn op de AV" te vervangen door "Lid zijn van de §R". Het DB beschouwt dít
nog altijd als ëen mogelijkheid en een stimulans om deel te kunnen nemen aan het bepalen van het
sportbeleid in Berlaar. Voorlopig zal er niet officieel gereageerd worden op deze opmerking. De
sportÍunctionaris meldt dat er plannen zijn om aile subsidies te groeperen in één gemeenschappelijk
orgaan waarbij het dan meer geschikt zou zijn om de subsidiereglementen te herzien.
De Huishoudelijke Reglementen van de Berlaarse sporkccommodaties zullen herzien worden in functie
van het aantal toegelaten personen en het afvalbeleid binnen de sportinfrastructuur.
Er rijzen vragen over de mogelijkheid om het gebruik van spcrthal 't Stapveld buiten dat voor
gemeentel'rjke activiteiten uit te breiden naar andere niet-sportgebonden evenementen. Vermits dit een
aantal nÍet te onderschatten maatregelen (o.a. bescherming van de sportvloer) mei zich zou
meebrengen, sluit het DB zich aan bij de mening van sportschepen en sportfunctionaris dai het gebruik
van de sporthalvoorbehouden blijft aan sportverenigingen. De vraag zal bediscussieerd worden tijdens
de volgende bijeenkomst van het College.

§PORTTERRETNEN DOELVELDEN - STAND VAN ZAKEN { SR 0026}

. Dit onderuverp zal in de toekomst behandeld worden onder de noemer "Masterplan sport'.

. De Antea-groep werd door het College aangesteld als externe en deskundige onderzoeksfinna en zal
half september starten met een 4 weken durende enquëtevoering bij de verschíllende sportclubs.
Daarna worden de volgende stappen gepland öm na 16 weken hun conclusies mee te delen. Eind
december 2015 of in de eerste helft van januari 2016 zal een werkgroep samengesteld worden waarin
buiten Antea zell ook een gemeenteambtenaar, afgevaardigden van de verschillende sportverenigingen
en van de sportraad zullen zetelen. Voor de sportraad stellen Bart Meylemans en Wilfried Geens zich
kandidaat.

oPLETDTNG FIEïSEN VOOR VOLWAS§ENEN - §TAND VAN ZAKEN ( SR 0025 )

Orn de draad terug op te nemen over het voltooien van de sessie 2015 of de noodzaak eruan om dat te
doen zal de sportfunctionaris de 2 overgebleven kandidaten contacteren met de vraag naar hun
behoeften, wensën in dat verband en naar hun mogelijkheden.

SGHOLENVELDLOOP - 22 SEPTËMBER 20Í5 - VOORBERE|D|NG { §R 002{ )

r De planning zit in haar eíndfase, caördinatie door de directie en leerkrachten van de school sarnen met
de sportfunctionaris.

o Deelnemende helpers van de sportraad zullen de dag zelf bijeenkomen op de speelplaats.

ALGEMENE VERGADERTNG SR - {0 JUN| 2015 * EVALUATTE { SR 00í8 }

r De vergadering verliep naar wens, geschikte locatie, een gretig gehoorde voordracht over
vrijwilligerswerk en probleemloos behandelde agendapunten \roor een aandachtig en vrij talrijk
opgekomen publiek.

e Een voorlopig vergaderingsverslag werd opgesteld door de sportraadsecretaris, kopie wordt als bijlage
bij dit verslag gevoegd. Goedkeuring ervan tijdens de volgende AV.

r Ër wordt gezocht naar een locatie en een thema voor een inleidende voordracht editie 20í6.
. De sportclub van wie de kandidatuur voor een volgende locatie weerhouden wordt zal gevraagd worden

zichzelf even voor te stellen bij de inleiding van de vergadering.

7. RONDVRAAG - MEDEDELINGEN

Rudy Coppens, Eddy Verstappen en Peter Vochten zullen deelnemen aan de vergadering van de Regio
die doorgaat op woensdag 16 september 2015.
Sportschepen Eddy Verstappen meldt een bericht van Kurt Penne van de Welzijnsraad waarin hij vraagt
om als propaganda voor de actie 11.11.11 samen met de SR op de foto te gaan. Hij zal het bericht
doorsturen naar de leden van het DB.
Hij meldt ook dat er plannen zijn om de in slechte staat zijnde kartine van de gemeentelijke
sportterreinen aan de Liersesteenweg (ex FC De Weerdt) te vervange* door eea ook voor het oog
geschikte containerconstructie. Renovatie van de containers van de gemeenteschool of aankoop van
een nieuwe constructie worden afgewogen.

4,

5.

b-



Secretaris sportraad

r Bart Meylemans vraagt wanneer de kaarten van de voor Berlaar ui§estippelde trage wegen
beschikbaar zullen zijn. De sportschepen antwoordt daarop dat nog niet alle wegen in kaafi gebracht
zijn en dat publicatie ervan zal gekoppeld worden aan de kaart van de wandelknooppunten.

. Er wordt opgemerkt dat op de correspondentie en publicaties van SK Berlaar de vroeger naam Rita
Berlaar te vinden is. De eigenlijke bedoeling hiervan is bij het DB niet gekend en zal nagevraagd
worden.

. §portraadsecretaris Wilfried Geens werd tijdens de laatste AV van zijn club TTK Dylan Berlaar na 10
jaar afwezigheid als bestuurslid en na zijn kandidatuurstelling terug opgenomen in het bestuur van de
club.

. Op vraag van Brice Labice zullen de volgende vergaderingen van het DË gehouden worden op
maandag of dinsdag.

8. PLANNING VOLGENDE VERGADERING DB

Op dinsdag 27 oktober 2015 om 19.00 uur in de Collegezaal.
Einde van de vergadering : 21.15 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 diensthooÍd
Vrije Tijd Eveline Vande Vyvere. Een door het DB goedgekeurde kopie wordt eveneens beschikbaar gesteld op
de gemeentelijke website.

Wilfried Geens Rudy Coppens

Voorzitter sportraad

Bijlage : Voorlopig verslag van de AV van 10 juni 2015.


