Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 5 OKTOBER 2017

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 in Herentals

Aanwezig

Liese Bergen (schepen van sport), Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets,
Christel Tiebos, Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd

Peter Allaerts, Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Albert Corthout, Inge
Fornoville, Muriel Poortmans, Piet Thys, Peter Van Grieken, Yves De Lat.

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering 7 september 2017.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
Herentalse Badmintonclub: dankbrief voor geschenken
2.2. mails van:

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
13/09: College van Burgemeester en schepenen: Advies verdeling basis- en impulssubsidies
aan Herentalse sportverenigingen.
22/09: Felicitatiebrief AC Herentals
22/09: Felicitatiebrief Bernard Fonck – niet verstuurd: woont niet meer in België.
3.2. mails aan:
19/09: verslag vorige vergadering

4. Felicitatiebrieven
-

5. Trofeeën + stock geschenken
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De sportraad overloopt de stock van de geschenken. De sportraad koopt 100 medailles van
ieder metaal aan.

6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen.
- Het college nam kennis van het nieuwe organogram voor de afdeling sport, jeugd &
internationale samenwerking. De taken binnen de afdeling zijn herverdeeld volgens
de talenten van de medewerkers. De volledige evenementencel wordt aan het
takenpakket van de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking
toegevoegd.
- KOsh campus Ieperstraat organiseert een sportdag. Ze vroegen om een specifiek
verkeersreglement. Hiervoor werd samengewerkt met van Echelpoel en een tijdelijke
Kiss & Ride aan de Lierseweg. Het stadsbestuur moest hiervoor onderhandelen en de
onderhandelingen zijn gelukt.
- Het college beslist om op 9/10/2017 een G-sportdag te organiseren.
- Het college beslist dat er een cursus yoga in het kader van Sport Na Werk wordt
ingericht.
- De Herentalse Badmintonclub kreeg toestemming van het college om sportcomplex
de Vossenberg te gebruiken met middelen van het stadsbestuur voor jumelages.
- De resultaten van de tevredenheidsenquête werden op het college voorgesteld. In de
periode van 10 april 2017 tot en met zondag 23 april 2017 kregen mensen de kans
om hun mening te geven over zwembaden en recreatiedomein Netepark. In totaal
legden 456 respondenten de enquête af. Eveneens werden er 5 mystery visits
uitgevoerd. Tenslotte werden ook de medewerkers bevraagd. De grote werkpunten
waren: de klantvriendelijkheid van medewerkers van de cafetaria, de
gevoelstemperatuur in het recreatiebad (te koud) en de geur in de toiletten. In het
algemeen werd het Netepark positief geëvalueerd.
- Het college richt het project “fit met je kind” in, dit zijn vijf bewegingssessies voor
kleuters met hun ouders en drie sessies rond gezonde voeding en gezonde
opvoeding.
- Het college stelde Miranda Laenen aan als kassamedewerker in het Netepark.
- De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking had contactmoment met het
college. Het contactmoment zat erg goed in elkaar. De sportraad vraagt Yves De Lat
om het deel van sport toe te lichten op een volgende sportraad.
- Het college aanvaardde het ontslag van Greg Michielsen en stelde tijdelijk Loes
Driesen aan met een vervangingsovereenkomst.
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-

-

Ook Greet Sels werd aangesteld als kassamedewerker in het Netepark met een
vervangingsovereenkomst.
Het college verleent haar medewerking aan een recreatieve fietstocht voor Gsportievelingen.
Het college verleent medewerking aan Steps on Fire, een recreatieve
stationswandeling van Antwerpen-Centraal naar Mol. De wandeling start om 7.30
uur aan het Centraal station in Antwerpen en doet alle stations aan op de spoorlijn
Antwerpen Mol. De organisatie verzorgt die dag een standje aan het station van
Herentals.
Het stadsbestuur verleent toestemming om op 29/04/2017 een oldtimermeeting te
organiseren op het multifunctioneel terrein.
Tenslotte aanvaardde het college 21 kandidaten voor de selectieprocedure voor de
functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking.

-

Op de Gemeenteraad van september werd een gebruiksreglement voor het
skatepark goedgekeurd. Dit initiatief kwam van de skaters zelf.

-

Het directiecomité van AGB Sport & Recreatie keurt de overeenkomst met het
Vlaams Energiebedrijf voor de levering van aardgas en elektriciteit vanaf 1 januari
2018 principieel goed.

-

Vervolgens loopt er een gunningsdossier voor een nieuwe rolstoellift in het Netepark.
Gebruikers konden de verschillende types uittesten. De meest ergonomische en
gebruiksvriendelijke lift wordt aangekocht.

-

Ten slotte aanvaardde de gemeenteraad een kunstwerk van Modamske waarop de
Herentalse René Baeten, de eerste Belgische wereldkampioen motorcross, staat
afgebeeld. Het schilderij wordt tentoongesteld in de Lakenhal.

8. 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., Peter V.G.)
Algemene vergadering
Donderdag 14 december 2017- Aula Sport Vlaanderen
Spreker: Jeroen Janssens heeft bevestigd
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Huldiging
De huldiging vindt plaats op vrijdag 23 maart in cc ’t Schaliken. De documenten voor de
kandidaturen voor de huldiging worden samen met de clubfiches uitgedeeld tijdens de
algemene vergadering. Hierop wordt extra duidelijk gevraagd om een foto van de
kampioen(en) te voorzien.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
(José, Piet, Wim, Peter V.G., Leo)
/
8.4. WG tornooien (Firmin)
/

9. Sportregio overleg en vorming
Verslag van september 2017 wordt mee verzonden als bijlage.

10. Adviezen
• Verdeling projectsubsidies:
Het eerste project van Artemis vond plaats toen de club nog niet erkend was als
sportvereniging. Hiervoor adviseert de sportraad negatief. De sportraad adviseert om het
projectdossier voor het nationale tornooi van de Herentalse Kunstschaatsclub mee te
nemen naar de projectsubsidies van het volgende werkjaar omwille van de praktische
haalbaarheid en de club de mogelijkheid te geven alle bewijsstukken tijdig te verzamelen.
De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking controleert alle bewijsstukken die
de sportverenigingen indienen.
• Verdeling subsidies G-sport
De sportraad adviseert positief.
• Aanvraag erkenning als Herentalse sportclub: Team Ice Spirit
Het dossier van Team Ice Spirit is volledig en voldoet aan alle eisen. De sportraad
adviseert positief.

11. Subsidie - geschenken
De Herentalse kunstschaatsclub organiseert op zaterdag 4 november een tornooi. Ze vragen
hiervoor een tegemoetkoming van het stadsbestuur. De afdeling sport, jeugd &
internationale samenwerking contacteerde de kunstschaatsclub en meldde hen dat ze een
projectsubsidie kunnen krijgen van het stadsbestuur en dat ze medailles kunnen krijgen via
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de sportraad. De kunstschaatsclub diende een dossier in. Ze hebben geen medailles
aangevraagd. De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking contacteert de
kunstschaatsclub zodat ze alsnog medailles kunnen aanvragen.

12. Vloermat Vossenberg
Er loopt een voorstel om een vloermat te leggen aan de kant van de sportterreinen (kant van
de tribune). Op die manier kunnen bezoekers naar wedstrijden kijken vanaf de kantlijn,
zonder schade aan de vloer te berokkenen. Deze mat is aanwezig in de sporthal, maar zou
dan permanent in de zaal liggen. De sportraad meent dat de permanente aanwezigheid van
de vloermat een mogelijk gevaarlijk obstakel is voor sporten zoals badminton of volleybal,
waarbij sporters achteruit lopen.

13. Nieuwjaarsreceptie
De sportraad houdt tijdens de eerste vergadering van het jaar, 4 januari 2018 een kleine
receptie. De sportraad vraagt medewerking van het stadsbestuur. Datum en locatie
vastleggen.

14. Digitale subsidiedossiers
Jef geeft een korte voorstelling aan de hand van een voorbeeld voor het jeugdwerk.

15. G-Sportdag
De sportraad is van harte welkom op de G-Sportdag van stadsbestuur Herentals. Deze vindt
plaats op zaterdag 14 oktober in de voormiddag in De Vossenberg en in de namiddag in het
Netepark of bij bowling het Ven.

16.Wereldtals
Een warme oproep van de derdewereldraad. Van 24 februari tot 27 april 2018 haalt
Herentals de wereld in huis. De derdewereldraad spoort verenigingen, organisaties en
scholen aan om tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te
organiseren. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en
gebruiken. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten gebundeld zijn. De pijlers
zijn respect, verbondenheid en diversiteit. De sportraad engageert zich om tijdens de
huldiging iets te doen rond het thema Noord-Zuid.
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Contactgegevens raad van bestuur sportraad
Daalakker 47
014-23 20 22

Voorzitter

Van Grieken Peter

Secretaris
Schatbewaarder
Ondervoorzitter
Feestleider
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Schepen van
sport
Administratie

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

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

peter.vangrieken@pandora.be

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

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 93

014-28 52 50

sportdienst@herentals.be

Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

0486-02 16 89

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

sportraad-herentals@pandora.be
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