Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 4 januari 2018 – 19u30

Plaats

Kasteel Le Paige, Nederrij 135.

Aanwezig

Leo Goris, Muriel Poortmans, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets, Piet
Thys, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken, Liese Bergen
(schepen van sport), Yves De Lat (afdeling sport, jeugd & internationale
samenwerking), Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd

Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Peter Allaerts, Albert Corthout, Inge
Fornoville

1. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 7 december 2017 werd goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
Vlaams tijdschrift voor sportbeheer december januari
ISB: Opleidingsaanbod
2.2. mails van:

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:

3.2. mails aan:
verslag vorige vergadering

4. Felicitatiebrieven
/

5. Trofeeën + stock geschenken
AC Herentals vraagt 3 maal 24 medailles aan voor de veldloop op zondag 21 januari 2018. De
sportraad heeft voldoende medailles in stock. De sportraad geeft de gevraagde medailles aan AC
Herentals.

6. Kasverslag
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De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden volgende sportraad overlopen.
CBS 6/11/2017:
- Het college kende de subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven toe. Het
college volgde het advies van de sportraad.
- Het college kende de projectsubsidies voor sportverenigingen toe. Het college volgde het
advies van de sportraad. Enkel project 1 van Hockeyclub Artemis werd niet aanvaard omdat
de sportvereniging op dat moment nog niet erkend was.
- Het college verleende toestemming aan kOsh om de “kOsh-to-run” te organiseren op
11/11/2017 over het grondgebied van Herentals. Het stadsbestuur leverde materiële
ondersteuning.
CBS 13/11/2017:
- Het college verleent zijn medewerking aan de handboogliga vzw om op 11/02/2018 het
Vlaams kampioenschap handboogschieten te organiseren in het sportcentrum Sport
Vlaanderen.
- Het college verleent principieel de medewerking aan de Belgische Politiesportbond voor het
organiseren van het EK wielrennen voor de politie in september 2018. Concrete afspraken
worden op een later moment gemaakt.
CBS 20/11/2017:
- Het college besliste om een stedelijk aanbod voor kinderen en jongeren doorheen het jaar en
tijdens de schoolvakanties te organiseren. (sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas,
zwemlessen en evenementen) Dit werd voor de eerste keer in één groot gezamenlijk dossier
gegoten over de volledige afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking. Op die
manier kunnen de medewerkers zich doorheen het jaar concentreren op de praktische
uitwerking van de activiteiten.
CBS 27/11/2017:
- Het college verleent toestemming aan AC Herentals om hun jaarlijkse veldloop op
21/01/2018 te organiseren in zwembaden en recreatiedomein Netepark.
CBS 4/12/2017:
- Het college nam kennis van de opmerkingen uit de clubfiches.
- Het college besliste om in 2018 een Start To Swim te organiseren.
- Het college stelde een vrijwilliger aan om zwembadactiviteiten voor personen met een
handicap te begeleiden.
CBS 11/12/2017:
- Het college stelde een bedrijfsrevisor aan voor AGB Herentals en AGB Sport & Recreatie.
CBS 18/12/2017:
- Het college verleent toestemming aan campus De Vesten om een mountainbike wedstrijd te
organiseren op 5/5/2018 in het kader van de opencampusdag.
- Het college kende de kadervormingssubsidies voor Herentalse sportverenigingen toe. Hierbij
volgde het college het advies van de sportraad niet en kende voor alle aanvragen een
subsidie toe. Ook aan de vereniging die de aanvraag één dag te laat binnenbracht.
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-

Het college stelde Yves De Lat aan als afdelingshoofd sport, jeugd & internationale
samenwerking.
CBS 27/12/2017:
- Het college verleent toestemming aan WTC Heultje voor de organisatie van een recreatieve
fietstocht over het grondgebied van Herentals.
AGB 11/12/2017:
- Aanpassing meerjarenplan
- Voorstelling renovatieplan Netepark
GR 7/11/2017:
- Zone Neteland: Herentals en de omliggende gemeenten steken de handen in elkaar. In het
kader van het aanbod aan het publiek worden activiteiten (sportkampen, grabbelpas,
buitenspeeldag, …) op elkaar afgestemd. Op die manier komen de verschillende gemeenten
niet in elkaars vaarwater.
GR 19/12/2017
- Goedkeuring budget 2019
- Sportinfrastructuur Netepark
- Vraag van oppositie: Ken het Netepark (openluchtgedeelte) in de zomer gratis gemaakt
worden.
Opmerking van de sportraad:
De sportraad merkt dat het stadsbestuur vaak subsidies toekent ondanks het negatief advies van de
sportraad. De sportraad staaft zijn advies aan de objectieve criteria zoals omschreven in de
reglementen. Het college geeft aan dat bij de beoordeling de inhoud primeert.

8. Werkgroepen
8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Yves)
/

8.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Peter V.G.)
Evaluatie:
De sportraad vond de algemene vergadering geslaagd. De vergadering verliep vlot. De toelichtingen
waren kort en krachtig. Dit werd door het publiek als positief ervaren. De meeste verenigingen
hadden hun deelnamedocumenten bij. En ten slotte, de algemene vergadering kende een grote
opkomst.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen (José,
Piet, Yves, Peter V.G., Leo)
De werkgroep komt maandag 15 januari samen om 19u in de Vossenberg.

8.4. WG tornooien (Firmin)
/
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9. Sportregio overleg en vorming
De vergadering van de sportregio in november werd geannuleerd. Het verslag van de sportregio
wordt meegestuurd als bijlage.

10. Adviezen
Subsidie kadervorming: De sportraad adviseert positief behalve voor de subsidie kadervorming van
de Herentalse Zwemclub, zij brachten hun dossier te laat binnen en krijgen een negatief advies. De
berekening van de subsidies worden toegevoegd aan het verslag als bijlage.
Aanvragen voor medewerking aan de sportacademie: De sportraad adviseert positief.
Budget 2018: De aanpassingen aan het budget 2018 werden overlopen. De sportraad heeft hier geen
bijkomende opmerkingen bij.

11. Erkenning Boxinclub Herentals
Boxingclub Herentals bracht de nodige documenten binnen om hun erkenning te behouden. De
sportdienst probeert nog één keer om FC Vervoort aan te zetten om hun werking te bewijzen om de
erkenning de behouden.

12.Verkiezingen - samenstelling sportraad vanaf 2019
Volgend jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. De afdeling sport, jeugd & internationale
samenwerking vraagt in dit kader of er specifieke acties ondernomen worden voor de werving van
een nieuw bestuur van de sportraad. De sportraad laat weten dat alle verenigingen worden
aangeschreven voor kandidaturen. Daarnaast komt er een oproep in de stadskrant. De verkiezingen
en de procedure hierover is opgenomen in de statuten en in het huishoudelijk reglement.
Contactgegevens raad van bestuur sportraad
Voorzitter

Van Grieken Peter

Daalakker 47

014-23 20 22

Secretaris
Schatbewaarder
Ondervoorzitter
Feestleider
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Schepen van

Tiebos Christel
Rutten José
Ryken Firmin
Corthout Albert
Thys Piet
Poortmans Muriel
Van Goubergen Elke
Allaerts Peter
Goris Leo
Smets Rudi
Fornoville Inge
Bergen Liese

Madrigaalstraat 6A
Zavelstraat 25
Boerenkrijglaan 82
Scheppersstraat 20
Koulaak 49
Larikslaan 14
Poederleeseweg 65
Vossenberg 48
Ghandiplein 1/102
Sint Waldetrudisstr. 59
Galgeveld 1
Spekmolenstraat 53

0497-82 25 58
014-22 17 80
014-21 85 17
014-21 99 79
0475-519 578
0475-261 293
0495-241 740
0497-470 018
0485-151 508
014-21 69 80
0486-02 16 89

peter.vangrieken@pandora.be
christel.tiebos@skynet.be
jose.rutten4@skynet.be
firmin.ryken@skynet.be
pthys@skynet.be
muriel.poortmans@skynet.be
elke.van.goubergen@telenet.be
allaerts.peter@telenet.be
Leo.goris51@telenet.be
rudi.smets@brandweervlaanderen.be
inge.fornoville@herentals.be
schepen.liese.bergen@herentals.be
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sport
Administratie

Stadsbestuur
Herentals sportdienst
Burelen
De Vossenberg
Yves De Lat
Jef Wellens
Sport Vlaanderen Beyens Renilde

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 93

014-28 52 50

sportdienst@herentals.be

Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

sportraad-herentals@pandora.be
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