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Verslag vergadering sportraad 

 

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 2 JUNI 2016 

 

 

 

Plaats   Vergaderzaal Sporthal De Vossenberg - Markgravenstraat 93 - Herentals. 

 

Aanwezig Peter Allaerts, Albert Corthout, Leo Goris, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi 

Smets, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken, Krista 

Janssen 

 

Verontschuldigd Renilde Beyens, Inge Fornoville, Muriel Poortmans, Piet Thys, Wies 

Verheyden, Wim Verwerft 

 

1. Notulering verslag vorige vergadering 

 

Verslag vergadering van 12 mei 2016. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Inkomende briefwisseling 

 

Vlaams tijdschrift voor Sportbeheer – april/mei 2016 

 

De Wakkere Burger – boekje ‘advies-GPS – routeplanner voor adviesraden’. 

 

mails van: 

20/05: IE-Sport – Uitnodiging BBQ zondag 26 juni – De uitnodiging doorsturen aan de leden. 

02/06: Sport Vlaanderen – aanpassingen aan online sportgids 

 

3. Uitgaande briefwisseling 

25/05: RVB – uitnodiging en dagorde bestuursvergadering 02/06/2016 

 

4. Felicitatiebrieven 

De Herentalse Badmintonclub heeft 2 kampioenen op het Belgian Seniors Championship 2016: 

- Ronny Hoefkens heren enkel 50+ 

- Willem Huijs gemengd dubbel 45+ 

Danscenter Time-out hebben kampioenen. De club is niet aangesloten bij de sportraad. Alle info 

bezorgen aan Time-out voor de erkenning als Herentalse sportvereniging. 

 

5. Trofeeën + stock geschenken 

KWB Sportcomité: vragen 6 aandenkens, 7 gouden, 7 zilveren, 7 bronzen medailles voor de 

zomercompetitie volleybal.  

De aanvraag wordt goedgekeurd. 
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Het KWB Sportcomité nodigt de leden uit voor de finales op dinsdag 21 juni om 19.30 uur op de 

terreinen van Krakelaarsveld en voor de huldiging van de kampioenen en receptie op donderdag 30 

juni om 19.30 uur in de Foyer van ’t Schaliken. 

 

VC Herentals heeft 300 sleutelhangers laten maken voor hun jeugdtornooi met vermelding van de 

sportraad op de plaketten. Zij vragen of de sportraad (een deel van) deze sleutelhangers kan 

schenken. 

De sportraad beslist om 250 sleutelhangers terug te betalen. Dit komt overeen met de prijs van de 

150 medailles die de sportraad in het verleden schonk. VC Herentals moet dan wel een factuur sturen 

aan de sportraad. Ook moet aan de club gemeld worden dat de aanvraag in de toekomst tijdig moet 

gebeuren zodat dit kan besproken worden tijdens een vergadering vóór het evenement plaatsvindt. 

 

Algemeen stelt de sportraad de volgende voorwaarden bij het schenken van trofeeën of medailles: 

- De sportraad wordt vermeld op de geschenken 

- Op het evenement wordt omgeroepen dat de sportraad schenker is 

- De sportraad wordt uitgenodigd om het evenement gratis bij te wonen 

 

6. Kasverslag 

De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.  

 

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB sport en recreatie/Gemeenteraad/RVB 

De voorzitter overloopt de collegebeslissingen, beslissingen directiecomité AGB S & R. 

 

8. Verslaggeving werkgroepen 

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

 

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 

 

8.3. WG opvolgen sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, nieuw decreet 

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

 

8.4. WG tornooien (Firmin) 

 Volleybaltornooi vrijdag 26 augustus 2016 van 18.30 tot 23 uur. Er zijn momenteel 8 ploegen 

ingeschreven. 

 

9. Sportregio overleg en vorming 

De voorzitter overloopt het verslag van april. 

 

10. Adviezen 

- subsidies voor huur van overdekte sportinfrastructuur 
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De sportraad geeft positief advies. 

- voorstellen budget 2017 (deadline 30 juni) 

De sportraad wenst geen bijkomende voorstellen te doen 

- aanpassen subsidiereglement schoolsportsubsidies n.a.v. vraag scholencommissie om de 

verschillende afdelingen te beschouwen als verschillende scholen en ook rekening te houden met 

aantal deelnemers aan de buitenschoolse sportactiviteiten. 

De sportraad is van mening dat dit onderwerp moet besproken worden in de werkgroep. Zo snel 

mogelijk een datum afspreken. 

 

11. Maand van de Sportclub 

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

Sanum, duikschool De Zeekat, Herentalse Basketbalclub, Herentalse Zwemclub, Makoto Jutsu Do. 

In het verleden werd de infrastructuur door Sport Vlaanderen en de stad gratis ter beschikking 

gesteld voor de clubs die deelnamen aan de ‘week van de sportclub’. Nu is het de ‘maand van de 

sportclub’. Kan de infrastructuur nog gratis ter beschikking gesteld worden en voor welke periode 

dan? De sportraad wacht de bespreking van Sport Vlaanderen af. De Sportdienst stelt een lijst op van 

welke clubs heel de maand of een bepaalde periode in september meedoen. 

Promotie door de stad (website, stadskrant, flyers…) en website Sport Vlaanderen 

https://sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen 

 

 

 

 

Volgende vergadering op 7 juli 2016. 


