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Verslag VERGADERING DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 – 20 uur

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 2200 Herentals

Aanwezig:

José Rutten, Rudi Smets, Piet Thys, Muriel Poortmans, Peter Van Grieken,
Elke Van Goubergen, Liese Bergen (schepen van sport), Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd:

Peter Allaerts, Yves De Lat, Firmin Ryken, Leo Goris, Inge Fornoville, Christel
Tiebos

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag van de vergadering van 4 oktober 2018 werd goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
- Bernard Fonk: Wereldkampioen reining
- Jarne Van Grieken: Winnaar beker van België juniores
- Uitnodiging sportraad november
3.2. mails aan:

4. Felicitatiebrieven
- Femke Verelst: 1ste plaats eindstand topcompetitie BMX Cruiser Girls
- Sanne Cant: Flandrienne
- Michiel Nelis
- AC Herentals: Marc Sempels

5. Trofeeën + stock geschenken
De sportraad bekeek al enkele mogelijkheden. De aankoop van mogelijke geschenken en speciale
trofeeën wordt meegenomen naar de voorbereiding van de kampioenenhuldiging.
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6. Kasverslag
De financiën van de sportraad worden overlopen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen. De besluiten vindt u terug op:
https://www.herentals.be/besluiten-schepencollege en https://www.herentals.be/beslissingengemeenteraad .

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.)
De sportraad legde de agenda vast voor de algemene vergadering op donderdag 6 december.
Daarnaast werd de presentatie overlopen en werden aanpassingen voorgesteld. De dienst sport,
jeugd & internationale samenwerking past de wijzigingen aan in de presentatie. De dienst sport,
jeugd & internationale samenwerking koopt Helemaal Herentals cheques aan voor een bedrag van
40 euro voor de BOV-coach.
De leden van de sportraad komen om 19.30 uur samen in de aula van Sport Vlaanderen om het
lokaal klaar te zetten.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen (José,
Piet, Yves, Peter V.G., Leo)
De werkgroep zat samen om de subsidiereglementen te evalueren. De bedoeling hiervan was om
vanuit de brede ondersteuningsvormen aan verenigingen te vertrekken. Deze ondersteuningsvormen
werden al gekoppeld aan de verschillende thema’s waar verenigingen in kunnen ondersteund
worden. De werkgroep kwam op maandag 29 oktober opnieuw samen daar nam de werkgroep de
huidige reglementen onder de loep en toetste de werkgroep de reglementen af met hun beoogde
doelstellingen. De samenvatting van dit overleg wordt gebundeld in een beleidsvoorbereidende nota
die wordt bezorgd aan de sectormanager vrije tijd. De dienst sport, jeugd & internationale
samenwerking bezorgt het deel van de werkgroep aan de leden van de sportraad voordat de nota
naar de sectormanager verstuurd wordt.

8.4. WG tornooien (Firmin)

9. Sportregio overleg en vorming
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Het stadsbestuur van Herentals kreeg melding van de promotiedienst van Sport Vlaanderen dat
sportregio Kempen ook in 2019 kan rekenen op subsidies.

10. Adviezen
Projectsubsidies:
De sportraad merkt op dat er veel meer subsidies gevraagd worden dan dat er beschikbare kredieten
zijn. De sportraad stelt de volgende verdeling voor:
Kunstschaatsclub Netepark vroeg de projectsubsidie in 2017 aan, het college besliste om de
verwerking en uitbetaling in 2018 plaats te laten vinden om de kunstschaatsclub de ruimte te geven
om de bewijsstukken aan te leveren. De kunstschaatsclub liet aan de dienst sport, jeugd &
internationale samenwerking weten dat ze meer inkomsten hadden dan uitgaven. De sportraad
adviseert om hen daarom geen subsidies toe te kennen.
IE-Sport vroeg de projectsubsidie aan voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap boccia. IEsport maakt hiervoor onkosten en genereert inkomsten. IE-sport begroot dat ze op hun evenement
500,00 euro verlies maken. De sportraad is van oordeel dat het Belgisch kampioenschap een project
is met een nationale uitstraling en daarom zo volledig mogelijk moet ondersteund worden. De
sportraad adviseert om het bedrag van 500,00 euro toe te kennen als IE-Sport de nodige
bewijsstukken van het verlies aanlevert.
De sportraad adviseert positief voor de projectaanvragen van Golfclub Witbos, Hockeyclub Artemis
en Locorotondo. De sportraad adviseert om de kredieten die beschikbaar zijn na aftrek van de
subsidie aan IE-Sport a rata te verdelen in verhouding van de gemaakte onkosten van de
verschillende projecten.

Subsidies drempelverlagende initiatieven:
De Herentalse Sportraad adviseert unaniem positief over de aanvraag van AC Herentals voor
subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven.
De Herentalse Zwemclub (HZC) vroeg subsidies aan voor drempelverlagende initiatieven. Het
initiatief van HZC bestaat sinds 2014. HZC vroeg de subsidie al aan in 2014, 2015, 2016. In 2015 kreeg
HZC de subsidie niet omdat hun aanvraag niet op tijd en niet volledig was. Het reglement stelt dat
een meerjarig initiatief maximaal 3 jaar na elkaar kan ingediend worden. De sportraad is van oordeel
dat de aanvraag nu voor de 4de maal wordt ingediend. De sportraad adviseert om de gevraagde
subsidie niet toe te kennen aan de Herentalse Zwemclub.

11. Sportouderboek
Het panelgesprek op woensdag 28 november in cc ’t Schaliken zal uitgesteld worden naar een latere
datum.
Contactgegevens raad van bestuur sportraad
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Voorzitter

Van Grieken Peter

Daalakker 47

014-23 20 22

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

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

Madrigaalstraat 6A
Zavelstraat 25
Boerenkrijglaan 82
Koulaak 49
Eslaan 7
Poederleeseweg 65
Vossenberg 48
Gandhiplein 1/102
Sint Waldetrudisstr. 59
Galgeveld 1
Spekmolenstraat 53

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

Stadsbestuur
Herentals sportdienst
De Vossenberg
Yves De Lat
Jef Wellens

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 107 014-21 21 86

sportdienst@herentals.be

Burelen

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

sportraad-herentals@pandora.be
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