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VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2016 

 

 

 

Plaats   Vergaderzaal Sporthal De Vossenberg - Markgravenstraat 93 – Herentals 

 

Aanwezig Albert Corthout, Leo Goris, Krista Janssen (notulist), José Rutten, Firmin 

Ryken (ondervoorzitter), Rudi Smets, Piet Thys, Wim Verwerft 

(afdelingshoofd sport, jeugd en internationale samenwerking) 

 

Verontschuldigd Peter Allaerts, Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Inge Fornoville, Muriel 

Poortmans, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken 

(voorzitter), Wies Verheyden (schepen van sport) 

 

Omdat de voorzitter verontschuldigd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 

 

1. Notulering verslag vorige vergadering 
 

Verslag vergadering van 7 juli 2016. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Inkomende briefwisseling 
 

2.1. brieven van: 
Nihil 

 

2.2. mails van: 
 

26/08: AC Herentals – geschiedenis AC Herentals digitale versie 

De digitale versie van het boek werd aan het stadsarchief bezorgd. 

 

3. Uitgaande briefwisseling 
 

3.1. brieven aan: 
Nihil 

 

3.2. mails aan: 
 

08/07: deelnemende sportclubs – Maand van de Sportclub: Herentals op TV!  

18/07: RVB, clubs – verslag bestuursvergadering 07/07/2016 

18/07: sportclubs – begeleidingstraject ‘een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017’ 

04/08: uitnodiging en dagorde bestuursvergadering 01/09/2016 

  

4. Felicitatiebrieven 
Nihil 
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5. Trofeeën + stock geschenken 
 

De Noorderwijkse badmintonclub vraagt 24 gouden en 126 zilveren medailles (totaal 150) voor het 

PBA-tornooi van 23 oktober. 

Beslissing sportraad: de aanvraag wordt goedgekeurd. 

 

6. Kasverslag 
 

De uitgaven en ontvangsten worden overlopen. Het kasverslag wordt goedgekeurd. 

 

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB 
 

De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen. 

 

8. Werkgroepen 
 

8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Wim) 
Nihil 

 

8.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Walter G.) 
 

Algemene vergadering 

Donderdag 8 december 2016 – aula Sport Vlaanderen 

Spreker: Koen Vermeulen – vrijwilligerswerking – kostprijs 250 euro. 

 

8.2.1. Te ondernemen acties 

 

Wat Wie Deadline Opmerking 

 

Datum vastleggen voor  

werkgroepvergadering 

 

werkgroep 06/10/2016  

 

8.3. WG opvolgen sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, decreet 

Lokaal Sportbeleid (José, Piet, Wim, Peter V.G., Leo) 
 

De werkgroep kwam samen op 26/08/2016 in verband met de aanpassingen aan de 

subsidiereglementen.  
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8.3.1. Te ondernemen acties 

 

Wat Wie Deadline Opmerking 

 

Subsidiereglementen en 

clubfiche herwerken en 

ontwerpen verspreiden aan de 

sportraad 

 

sportdienst 01/10/2016 Rekening houden met 

voorstellen werkgroep 

 

8.4. WG tornooien (Firmin) 
 

Evaluatie volleybaltornooi vrijdag 26 augustus 2016 

Het tornooi is verlopen zoals gepland. 12 ploegen namen deel. Ploegen van gelijke niveau’s namen 

het tegen elkaar op. 

Winnaar reeks 1: Sint-Janskring 1 heren 

Winnaar reeks 2: Sint-Janskring 1 dames 

Winnaar reeks 3: Sint-Janskring jeugd 

Winnaar reeks 4: ’t Kafeeke 

  

 Er wordt een voorstel gedaan om meer ploegen (ook buiten Herentals) toe te laten en het tornooi 

over een volledige dag te organiseren. 

 Bemerkingen: 

 - er zijn dan meer vrijwilligers nodig 

- de bedoeling van het tornooi van de sportraad is om Herentalse ploegen tegen elkaar te laten 

spelen. 

- de mogelijkheid om uit te breiden moet er zijn 

- gaan de ploegen nog geïnteresseerd zijn om een hele dag aan het tornooi deel te nemen? 

 - dit is ten nadele van andere organisaties die al een tornooi organiseren 

 - het tornooi van de sportraad is niet te vergelijken met een recreatief tornooi 

 - de basistaak van de adviesraad is om advies te verlenen en minder om te organiseren 

 

Te bekijken tegen volgend jaar. 

 

9. Sportregio overleg en vorming 
 

Het verslag van juni werd nog niet ontvangen. 

 

10.  Adviezen 
 

1) basis- en impulssubsidies 

advies sportraad: positief  

 

2) G-sport subsidies (Noorderwijkse badmintonclub, HZC) 

Advies sportraad: Noorderwijkse Badmintonclub 500 euro, Herentalse Zwemclub 2.500 euro 
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3) Erkenning sportvereniging Wielertoeristen Morkhoven 

Advies sportraad: verzekeringen opvragen. De leden hebben een individuele verzekering. Een 

familiale verzekering dekt niet altijd schade veroorzaakt door wielertoeristen of lichamelijke 

ongevallen. 

 

11.  Maand van de Sportclub 
 

Deelnemende clubs: Jogclub Herentals, ACHL, Okinawa Karate, judoclub Kiai Ryu, Corpus Sanum, 

duikschool De Zeekat, HBBC, HZC, Makoto Jutsu Do 

Sportdienst zorgt voor promotie (website, stadskrant, flyers, affiche….) 

 

12.  Dynamo Project 
 

Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017 – workshop voor sportclubs 

Er zijn nog geen inschrijvingen. Het sportseizoen is nu terug begonnen. Er werd een herinneringsmail 

gestuurd aan de sportverenigingen. 

Het is een unieke kans voor de sportclubs om met weinig inspanning, in Herentals, verspreid over het 

hele jaar en vooral op maat van de eigen club de vrijwilligerswerking in de club makkelijker te 

maken!! 

Oproep om deel te nemen, de stad betaalt de deelnamekosten integraal terug.  

 

13.  De Wakkere Burger 
 

Bespreken boekje ‘advies-GPS – routeplanner voor adviesraden’ 

De bespreking van het boekje wordt verdaagd naar volgende vergadering. Best dit jaar nog afronden. 

Begin 2017 wordt met de omgevingsanalyse gestart. Dan kunnen voorstellen opgenomen worden in 

een voorbereidend document. Omdat sommige leden het boekje niet (meer) hebben, bestelt de 

sportdienst nog 5 boekjes bij. 

 

13.1. Te ondernemen actie 

 

Wat Wie Deadline Opmerking 

 

Lezen boekje ‘advies GPS – 

routeplanner voor adviesraden’ 

 

Alle leden 06/10/2016  

 

14.  Three And More 

  

Zij bieden een softwaresysteem aan voor o.a. ledenbeheer, communicatie. In december 2015 hielden 

zij een informatieavond. Toen was men nog bezig met uitbreidingen die tegen maart/april afgerond 

zouden zijn. De sportraad stelde tijdens de vergadering van 7 januari 2016 voor om dan een 

voorstelling van het platform te organiseren voor alle verenigingen. Er werd niets meer vernomen 

van de organisatie. 
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14.1. Te ondernemen actie 
 

Wat Wie Deadline Opmerking 

 

Three And More contacteren  

 

sportdienst 06/10/2016  

 

15.  Bemerkingen clubfiche 
 

De bemerkingen die door de clubs werden genoteerd op de clubfiches 2015 worden overlopen: 

 

AC HERENTALS 

Het grootste gemis voor de club is een indoorinfrastructuur voor polsstokspringen tijdens de 

winterperiode. De atleten moeten tijdens de winter wekelijks naar Heusden rijden om te kunnen 

trainen. 

 

DUIKCLUB CAMPINIA 

De club organiseerde ook een aantal gratis initiaties voor geïnteresseerden in de duiksport. In totaal 

dienden zich 9 personen aan die elk 3 initiatielessen volgden. 

 

DUIKCLUB DE ZEEKAT 

Duikclub De Zeekat is steeds bereid om deel te nemen aan activiteiten, waarbij ze de duiksport 

kunnen promoten. (vb. Sport-in-Thals) 

 

HERENTALSE BADMINTONCLUB 

Herentalse Badmintonclub merkt dat vele mensen die geïnteresseerd zijn in badminton en 

overwegen om aan te sluiten bij de club afhaken wanneer ze de uren zien waarop er gespeeld wordt 

(maandag en donderdag van 21u00 tot 23u30. Dit is inderdaad zeer laat, en dat tijdens de week 

wanneer mensen de volgende dag meestal vroeg op moeten om te gaan werken. 

Sinds seizoen 2015-16 kan HBC op donderdagavond reeds vanaf 20u00 beschikken over twee 

terreinen, en dit bleek reeds een groot succes! 

Maar HBC blijft vragende partij om dit uit te breiden. Moest er ooit de mogelijkheid komen om op 

een bepaalde dag, maar dan wel gans het jaar, de ganse zaal of 2/3
de

 van de zaal te kunnen hebben 

vanaf een vroeger uur (bv. 20u00 of zelfs 19u00) dan is HBC alvast kandidaat! HBC denkt dat ze 

hierdoor op termijn aanzienlijk meer leden zouden kunnen werven. 

HBC beseft ook dat dit waarschijnlijk niet onmiddellijk mogelijk is, maar willen hiermee toch hun 

wensen kenbaar maken, moest een mogelijkheid zich voordoen in de toekomst. Je weet maar nooit. 

 

KUNSTSCHAATSCLUB NETEPARK 

Er wordt in Kunstschaatsclub Netepark gewerkt volgens niveau en niet volgens leeftijd waardoor 

volwassenen samen trainen met jeugd en zij geen specifieke jeugdopleiding hebben. 

 

OKINAWA KARATE 

Tevreden 

(zoals steeds) Te weinig “Pers” belangstelling. 

 

 



 
 

 

Opgemaakt op 14 september 2016  6 

Verslag vergadering sportraad 

VC HERENTALS 

VC Herentals blijft hun opmerkingen aanhalen: 

Op extra sportief gebied is de aanpak op dit moment heel moeilijk met de huidige infrastructuur op 

VC Herentals. Om hier de nodige aanpassingen te realiseren heeft onze club op vele gebieden hulp 

nodig van de stad Herentals. 

• Financiële steun van de stad Herentals voor een voetbalclub als VC is broodnodig maar in de 

huidige context zeer minimaal 

• Voor hulp aan de infrastructuur en velden is steun nodig. Hier is geen medewerking van de 

stad te bespeuren. Broodnodig gezien de uitgestrektheid van het complex. 

• Hier staan wekelijks bijna 300 spelers tot hun enkels in het slijk als het regent. 

VC Herentals kan de 250 jeugdspelers 10 maanden en 3 maal per week, sport en plezier aanbieden 

maar met de huidige velden kan dat niet en zijn ze verplicht uit te wijken naar andere terreinen in de 

omliggende gemeenten buiten de stad Herentals, die deze faciliteiten wel hebben. 

 

COHE-schoolsport 

• COHE heeft de leerlingen ook nog de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de 

fietsvakantie van 24 tot 30 juli 2015 ( Boulogne-sur-Mer en de Franse Opaalkust). 

• Er werd ook deelgenomen aan de Kardinaalsbeker Volleybal. 

• Heel wat leerlingen behaalden een selectie voor deelname aan een ISF-scholen-

wereldkampioenschap: 

 

- 13 leerlingen namen deel aan het ISF-WK-oriëntatielopen in Turkije. 

- 4 leerlingen namen deel aan het ISF-WK-zwemmen in Polen. 

- 1 leerling nam deel aan het ISF-WK-atletiek in China. 

 

Samenvatting: 

 Het grootste probleem is het gebrek aan gepaste infrastructuur. Het plan is om in de nieuwe 

sporthal van Noorderwijk een springbak te voorzien (atletiek). Mogelijk kan ook beroep gedaan 

worden op de nieuwe sporthal van Kosh. Er zijn plannen om een kunstgrasveld aan te leggen 

voor de noden van de voetbalverenigingen. 

 Alle erkende verenigingen kunnen een publicatie in de stadskrant laten opnemen via 

www.herentals.be/publicatie-stadskrant. Zij kunnen ook drukwerk aanvragen voor projecten die 

door de stad ondersteund worden via www.herentals.be/aanvraag-drukwerk. Voor 

persbelangstelling moeten clubs zelf zorgen. 

 

De bemerkingen worden op het college gebracht ter kennisgeving. 
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Contactgegevens raad van bestuur sportraad 

Voorzitter Van Grieken Peter Daalakker 47 014-23 20 22 peter.vangrieken@pandora.be 

Secretaris Tiebos Christel Madrigaalstraat 6A 0497-82 25 58 christel.tiebos@skynet.be 

Schatbewaarder Rutten José Zavelstraat 25 014-22 17 80 jose.rutten4@skynet.be 

Ondervoorzitter Ryken Firmin Boerenkrijglaan 82 014-21 85 17 firmin.ryken@skynet.be 

Feestleider Corthout Albert Scheppersstraat 20 014-21 99 79  

Lid Thys Piet Koulaak 49 0475-519 578 pthys@skynet.be 

Lid Poortmans Muriel Larikslaan 14 0475-261 293 muriel.poortmans@skynet.be 

Lid Van Goubergen Elke Poederleeseweg 59 0495-241 740 elke.van.goubergen@telenet.be 

Lid Allaerts Peter Vossenberg 48 0497-470 018 allaerts.peter@telenet.be 

Lid Goris Leo Ghandiplein 1/102 0485-151 508 Leo.goris51@telenet.be 

Lid Smets Rudi Sint Waldetrudisstr. 59 014-21 69 80 rudi.smets@brandweervlaanderen.be 

Lid Fornoville Inge Galgeveld 1   inge.fornoville@herentals.be 

Schepen van 

sport 

Verheyden Wies Ekelstraat 49 014-21 63 95 schepen.wies.verheyden@herentals.be 

Administratie 

 

Stadsbestuur 

Herentals sportdienst 

Augustijnenlaan 30 014-28 52 50 info@herentals.be 

Burelen De Vossenberg 

Wim Verwerft 

Krista Janssen 

Markgravenstraat 93 014-28 52 50 sportdienst@herentals.be 

BLOSO Beyens Renilde Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10  

sportraad-herentals@pandora.be 

 


