Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 6 JULI 2017

Plaats

Daalakker 47, Herentals

Aanwezig

Liese Bergen (schepen van sport), Yves De Lat (waarnemend afdelingshoofd
sport, jeugd en internationale samenwerking), Leo Goris, Krista Janssen
(notulist), Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets, Piet Thys, Christel Tiebos,
Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken (voorzitter)

Verontschuldigd

Peter Allaerts, Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Albert Corthout, Inge
Fornoville, Muriel Poortmans, Wim Verwerft (afdelingshoofd sport, jeugd en
internationale samenwerking)

Het afdelingshoofd van de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking Wim Verwerft is
nog afwezig en gaat voor het einde van dit jaar met pensioen.
Yves De Lat werd aangesteld als waarnemend afdelingshoofd tot er een nieuw afdelingshoofd wordt
aangesteld en zal de vergaderingen bijwonen. De voorzitter Peter Van Grieken stelt de leden voor.

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering van 1 juni 2017. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer nr. 259 juni-juli 2017

2.1. brieven van:
20/06: VC Herentals – factuur medailles
Het bedrag van de factuur is te hoog (250 euro excl. Btw). De sportraad betaalt 211,50 euro
terug (excl. btw)

2.2. mails van:
16/06: Sport Vlaanderen – oproep deelname Maand van de Sportclub
11 clubs lieten weten dat ze willen deelnemen. Sinds de ‘Week van de Sportclub’ in 2016 werd
uitgebreid naar de ‘Maand van de Sportclub’ krijgen de sportverenigingen geen ondersteuning meer
zoals het gratis ter beschikking stellen van sportinfrastructuur.
De clubs steken energie, werk en kosten in de organisatie en er staat niets tegenover. De sportraad
stuurt een brief naar Sport Vlaanderen met de vraag of het mogelijk is om een tegemoetkoming te
geven.
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Bij VOKEE en recreatief informeren of zij de Maand van de Sportclub niet verwarren met de beker
volleybal van de sportraad omdat zij hieraan ook willen deelnemen.
16/06: Kelly Discart – ThreeAndMore – opvolging presentatie 8 juni

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
02/06: Albert Corthout – kaartje beterschap
06/07: Boxingclub/FC Vervoort – bezorgen werkingsverslag

3.2. mails aan:
02/06:
02/06:
14/06:
26/06:

CBS – adviesbrief budget 2018
CBS – adviesbrief huursubsidies kalenderjaar 2016
clubs, RVB – verslag bestuursvergadering 1 juni 2017
RVB – uitnodiging bestuursvergadering 6 juli 2017

4. Felicitatiebrieven
06/06: VC Herentals – promotie naar nationale afdeling “3de klasse amateurs”
06/07: AC Herentals:
BK
Christa Van Peer - 10000 m
Leo Smets - 100 km
PK
Julie Huybrechts – Speer
Julie Vermonden – Ver
Lauranne Van Hooghten – speer
Jens Desmedt – 100 m
Jef Vermeiren – Hoog
Thomas Vanoppen – 800 m
Michiel Bienens – 10-kamp
Wout Vanooteghem – 5-kamp
Martha Van Ballaer – 4-kamp
06/07: Christa Van Peer – BK 10000 m bij de masters W55
06/07: Biljartclub Magic Betting:
BK
Jef Verboven - 50 punten driebanden kleine tafel
Geert Peeters - 42 punten driebanden matchtafel
Tweede ploeg kampioen met promotie naar tweede nationale
06/07: Geert Peeters – BK 42 punten driebanden matchtafel

5. Trofeeën + stock geschenken
Het KWB Sportcomité bedankt de sportraad voor het schenken van de schalen voor de
zomercompetitie volleybal. Spijtig dat er niemand van de sportraad aanwezig was.
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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 van mei en juni worden overlopen.
•

•

•

•

•
•

•

•

Selectieprocedure redder: aanvaarding kandidaten
Het is zeer moeilijk om redders te vinden. Yves plant een overleg met de personeelsdienst om te
bekijken hoe dit in de toekomst kan opgelost worden.
Verslag scholencommissie 20 april 2017: aanpak toekenning subsidies scholen
Het laatste goedgekeurde reglement wordt toegepast. Er wordt rekening gehouden met de
instellingsnummers. De scholen zijn hiermee akkoord.
De schakel 27 augustus 2017
Vanuit de sportraad wordt de vraag gesteld of er een startpunt is in Herentals.
Er is een start/controleplaats op de terreinen van VC Herentals (Boerenkrijghut).
Renovatie Netepark
Dit najaar nog worden de metalen constructies aan het plafond vervangen en komt er een
nieuwe coating op de glijbaan.
In 2019 is er een grote renovatie gepland. Yves geeft tijdens de vergadering van september een
toelichting aan de leden over de renovatiewerken. Het dossier wordt op voorhand aan de leden
bezorgd.
Sporthal Noorderwijk
De eigenaars stuurden een brief over de toekomst van de sporthal.
Onthulling standbeeld Rik Van Looy
Dit gaat door op zaterdag 12 augustus om 11 uur op de Grote Markt. Ook de sportraad wordt
hierop uitgenodigd. Alle Herentalsenaren zijn welkom.
Vrije toegang zwembaden en recreatiedomein Netepark tijdens zomerperiode
Er bestaat een lijst van de vaste bezoekers van de cafetaria. Pluspunt voor het Netepark is dat
zowel het gebruik van het zwembad als het gebruik van het recreatiedomein tijdens de
zomerperiode wordt aangeboden aan één prijs. Het Netepark is ook vrij goedkoop in vergelijking
met andere zwembaden in de regio.
Minpunt is dat men vanuit de cafetaria niet naar het zwembad/zwemlessen kan kijken. Vanuit de
inkomhal kan men wel naar het recreatiebad kijken. De inkomhal zit ook mee in de concessie.
Opmerking sr: bij de renovatie kan er over nagedacht worden om de cafetaria volledig
gescheiden te houden van de zwembaden en het recreatiedomein.
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017
De budgetwijziging wordt informatief aan de sportraad bezorgd.
Na de gemeenteraad van 19 december 2017 worden het budget 2018 en de aanpassing aan de
meerjarenplanning informatief aan de adviesraden bezorgd.
De meerjarenplanning en budgetwijzigingen kunnen ook geraadpleegd worden op
www.herentals.be/meerjarenplanning.
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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 14/12/2017 - Aula Sport Vlaanderen
Sprekers: Ken Nys - Sport Vlaanderen (sport op het werk). Dit onderwerp sluit niet aan bij het doel
van de AV. De spreker wordt geannuleerd.
Erfgoedcel Kempens karakter (sporterfgoed)

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
(José, Piet, Wim, Peter V.G., Leo)
Schepen Liese Bergen besprak met circusschool Locorotondo hun vraag over de huursubsidies.
Locorotondo wil graag meer uren maar in de Vossenberg zijn er geen mogelijkheden. Daarom gaat
Locorotondo vanaf september de nieuwe sporthal van Kosh huren aan 20 euro/uur. Ze willen een
dossier indienen om huursubsidies aan te vragen maar de aanvragen voor kalenderjaar 2017
moesten al ingediend worden voor 1 december 2016, bovendien komt volgens het
subsidiereglement enkel huren bij Sport Vlaanderen in aanmerking.
Op dit moment is er geen reglement op basis waarvan men subsidies kan toestaan. Een oplossing
zou zijn dat de stad een overeenkomst maakt met Kosh en dan verder verhuurt aan de clubs aan een
goedkoop tarief. Zoals dit nu van toepassing is voor de sporthal van Noorderwijk en de campus “De
Vesten”. Vraag is of de stad die kosten wil dragen. Bij Kosh zijn al een aantal huurders actief. Wie dat
zijn en tot welke tak ze behoren (sport, cultuur, enz.) is niet duidelijk. De sportdienst heeft hiervan een
overzicht gevraagd.

Bovendien zijn er ook nog een aantal zaken die moeten afgewogen worden: het moet administratief
mogelijk zijn, zijn er zaalwachters nodig? Het risico bestaat dat er een conflict komt en dat het
contract opgezegd wordt, dan staan de clubs op de straat. Dit is ook het risico bij de andere
infrastructuren die de stad huurt. Is al het nodige materiaal aanwezig? Enz.
In groot Herentals zijn er (sport)zalen tekort. De inwoners van de deelgemeenten Noorderwijk en
Morkhoven hebben een voorkeur voor een sportaccommodatie ter plaatse.
De sportraad vraagt om verder te onderhandelen met Kosh en ook om met de clubs die noden
hebben te gaan praten.

8.4. WG tornooien (Firmin)
Volleybaltornooi vrijdag 25 augustus 18.30 tot 23 uur. De inschrijvingen zijn lopende. Er worden nog
4 bekers aangekocht. Hierbij een oproep aan de leden om aanwezig te zijn op het tornooi.

9. Sportregio overleg en vorming
Verslag van mei 2017. Er is geen verslag toegekomen.
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10. Adviezen
Kunstgrasvelden voetbalclubs: toelichting door schepen Liese Bergen.
Voor 2017 werd er een budget van 300.000 euro voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op
het Netepark en nog eens 320.000 euro voor de bouw van bijkomende accommodaties. Na
berekening van de kosten bleek het budget niet voldoende te zijn. Bovendien is een kunstgrasveld
voor voetbal niet ideaal voor andere sporttakken. Men is dan gaan praten met VC Herentals, K. SKS
en Noordstar. Na overleg met de voetbalclubs bleken VC Herentals en Noordstar interesse te hebben
in een kunstgrasveld op eigen terrein. SKS was niet geïnteresseerd. Het gaat hier om de uitbreiding
van de trainingscapaciteiten voor de jeugd.
De voorwaarde om van de stad een subsidie te krijgen is dat de clubs een eigen inbreng doen. De
voetbalterreinen van de clubs zijn gronden met opstalrecht dus in feite eigendom van de
gemeenschap. VC Herentals en Noordstar ontvangen elk 200.000 euro en moeten een eigen inbreng
doen. SKS ontvangt 128.000 voor de aanleg van een drainagesysteem en verlichting en moet ook een
eigen inbreng doen. Voor VC en Noordstar doet de stad een borgstelling voor het geval de clubs in
financiële problemen zouden komen. Met de 3 clubs werd ook overeengekomen dat de stad de
velden kan gebruiken. Het volledige voorziene budget is nog niet opgebruikt en wordt bewaard voor
eventuele toekomstige vragen van andere clubs.
De sportraad vraagt of er toezicht is dat het materiaal voor het kunstgrasveld voldoet aan de
veiligheidsnormen. Wat de veiligheidsnormen precies zijn is op dit moment nog niet helemaal
duidelijk. Verschillende partijen spreken elkaar tegen. De afdeling SJI heeft een brief gestuurd naar
de 2 clubs met de vraag om ofwel de nodige certificaten voor te leggen bij gebruik van rubberkorrels
of om ander materiaal zoals TPE – korrels of korrels uit kurk te gebruiken. Noordstar kiest voor kurk.
Voor VC Herentals is een alternatief te duur, zij zullen de nodige certificaten voorleggen.
De sportraad vraagt of er toezicht is op het onderhoud. Hierover zijn afspraken gemaakt en werd in
het contract opgenomen. Bovendien doet de eerste 5 jaar de leverancier het onderhoud.
subsidies voor uitvoering van infrastructuurwerken: SKS Herentals
Advies sportraad: negatief op basis van art. 2 – voorwaarden van het reglement. Werken
mogen nog niet begonnen of uitgevoerd zijn.
Planning zaalbezetting en zwembaden seizoen 2016-2017
Advies sportraad: positief voor de voorgestelde uren sporthallen en zwembaden. De
sportraad adviseert om voor Locorotondo een oplossing te zoeken in een niet-gemeentelijke
sportaccommodatie.
Aanvraag erkenning als Herentalse sportvereniging: Koninklijke Kempische
scheidsrechtersvereniging van Herentals en omstreken (KKSVHO)
Advies sportraad: positief

11. Dynamo Project
Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017 – workshop voor sportclubs op
6 februari, 20 maart, 14 juni, 4 oktober en 11 december 2017, telkens van 19 tot 22 uur
Inschrijvingen:
via sportdienst Herentals: AC Herentals en Locorotondo
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via Vlaamse Basketballiga: Basketbalclub Berlaar
via voetbalfederatie
: Kon. Witgoor Sport Dessel en KSK & #039 ’s Gravenwezel-Schilde
via gymnastiekfederatie : Nova Keurturnen Turnhout en Volharding Balen
geen organisatie
: Lenig en Gezwind

12. ThreeAndMore
Presentatie in ’t Schaliken op donderdag 8 juni 2017 om 20 uur voor alle Herentalse verenigingen.
Peter V.G. heeft ThreeAndMore opgestart voor de sportraad. AC Herentals wil ook beginnen
opstarten maar dan op kleine schaal. Bij Theaterspektakel zijn er ook plannen om te starten. Tijdens
de uiteenzetting was gezegd dat personen zonder e-mailadres er handmatig kunnen ingezet worden.
Dit blijkt toch niet het geval te zijn. ThreeAndMore stuurt nog een tekstje om te bezorgen aan de
vereniging die inschreven.

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
Verwerft Wim
Janssen Krista
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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