Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 2 MEI 2019 – 20 uur

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30, Herentals

Aanwezig:

Yves De Lat, Leo Goris, Jef Naulaerts, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets,
Piet Thys, Yoleen Van Camp, Pieter Van Genechten, Joppe Wuyts, Jef Wellens

Verontschuldigd:

Peter Allaerts, An Jespers, Els Van den Bossche, Elke Van Goubergen

1. Voorstelling project In de Ban(d) van de Fiets
Agnes Janssens organiseert het project “In de Ban(d) van de Fiets” in samenwerking met de dienst
participatie en preventie van stad Herentals. Ze wil mensen in groep samen laten werken aan
kunstwerken die volledig uit afval bestaan. Het centrale thema van het project is “de Fiets”. Agnes
mobiliseert mensen om in groep / met hun vereniging deel te nemen aan het project. De
kunstwerken worden in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt en gerealiseerd. Nadien worden
alle kunstwerken tentoongesteld in het straatbeeld in Herentals. Het is hiervan de bedoeling om fiets
extra in de kijker te zetten. Daarnaast schept dit project opportuniteiten voor verenigingen of
groepen om zich in de kijker te zetten.
Alle clubs en groepen die interesse hebben in het project kunnen contact opnemen met Lieze
Valenberghs, dienst participatie en preventie: Liezevalenberghs@ocmwherentals.be of op 0497 24
19 78

2. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van de sportraad van dinsdag 9 april 2019 werd goedgekeurd door de sportraad.

3. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
- Dienst financiën: subsidies sportraad
- Peter Van Grieken: Brief aan de sportraad.
2.2. mails van:

4. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
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3.2. mails aan:
Sportraad : uitnodiging, agenda, verslag vorige vergadering

5. Felicitatiebrieven
- HBBC - De ploeg Heren AVVV
6. Trofeeën + stock geschenken
Aanvraag 4 trofeeën (Gemeentelijke beker der kempen) zaterdag 4 mei: De Gemeentelijke Beker der
Kempen is een voetbaltoernooi tussen de omliggende gemeenten die door het stadsbestuur van
Herentals wordt georganiseerd. De werkgroep vraagt hiervoor 4 trofeeën aan de sportraad. De
sportraad merkt op dat het stadsbestuur geen erkende sportvereniging is en beslist om geen
trofeeën te schenken voor dit toernooi.
Aanvraag 25 sets medailles scholenveldloop op dinsdag 24 september: De sportraad beslist om naar
jaarlijkse gewoonte de medailles toe te kennen voor de scholenveldloop.
Het blijkt nodig de criteria voor toekenning van medailles en trofeeën te herbekijken.

7. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

8. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen. U vindt de besluitenlijsten terug
op https://www.herentals.be/raadpleegomgeving

9. Werkgroepen
9.1. WG statuten, huishoudelijk reglement
Transitietraject adviesraden: Het stadsbestuur stuurde een brief naar alle adviesraden met de
oproep om deel te nemen aan het transitietraject adviesraden.
Donderdag 16 mei 2019, 20 uur – inspiratie-avond in zaal ‘t Hof
De burgemeester verwelkomt de aanwezigen en licht het traject toe. Na de verwelkoming neemt
Wim Van Roy (De Wakkere Burger) u mee in de geschiedenis en de recente ontwikkelingen in
participatieland. Vormingplus Kempen inspireert u daarna met praktijkvoorbeelden. Na het
programma biedt de stad een receptie aan waarbij u van gedachten kan wisselen met de andere
deelnemers.
Donderdag 13 juni 2019, 20 uur – workshop in foyer ‘t Schaliken
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Na een toelichting over het traject door de burgemeester, licht Vormingplus Kempen de bedoeling
van de avond toe. Aan de hand van een methodiek en werktafels, buigt u zich over de
verwachtingen, wensen en richting voor de nieuwe adviesstructuur. De methodiek laat toe dat de
inbreng van iedereen wordt meegenomen in het resultaat dat plenair wordt besproken.
Dinsdag 17 september 2019, 20 uur – terugkoppelmoment in Lakenhal
De bevindingen vanuit het voortraject resulteren in een voorstel tot nieuwe adviesstructuur. De stad
koppelt dit graag met de deelnemers terug.
Inschrijven is niet nodig voor de sessie van donderdag 16 mei. Voor het vervolg van het traject
moet u zich wel inschrijven. Dat kan op donderdagavond 16 mei of via de link
https://www.herentals.be/node/2833.
9.2. WG algemene vergadering, huldiging
Algemene vergadering: De sportraad stelt voor om deze te organiseren op donderdag 12 december
in de aula van Sport Vlaanderen, als alternatief stelt de sportraad donderdag 5 december voor.

9.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
9.4. WG tornooien

10.Sportregio overleg en vorming
11. Adviezen
Sportacademie: Golfclub Witbos, Locorotondo, AC Herentals, Corpus Sanum en Okinawa Karate
stelden zich kandidaat om mee te werken aan de sportkampen georganiseerd door stad Herentals.
De sportraad adviseert unaniem positief op de samenwerkingen in kader van de sportacademies.
Huursubsidies: De berekening van de huursubsidie is rond. Er zijn niet voldoende kredieten
beschikbaar omwille van een stijging van de tarieven bij Sport Vlaanderen en de kunstschaatsclub die
de subsidie dit jaar ook aanvraagt. Het budget werd daarom pro rata verdeeld (volgens reglement).
De sportraad adviseert positief op de aanvragen van de huursubsidies en gaat akkoord met de
voorgestelde verdeling.

12. Data sportraad bepalen
De volgende sportraden zullen zoals gepland op de eerste donderdag van de maand plaats vinden.
Dit zijn donderdag 6 juni en donderdag 4 juli. Tijdens de sportraad van juli worden de data van het
najaar vastgelegd.

13. Bespreking/evaluatie huidige werking sportraad
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De sportraad heeft een nieuw bestuur. De voorzitter van de sportraad vindt dit een uitgelezen kans
om de werking van de sportraad te evalueren. De voorzitter overloopt de taken van de sportraad
zoals dit volgens de statuten werden vastgelegd en koppelt dit aan de effectieve acties die de
sportraad nu uitvoert. Op basis hiervan maken de leden van de sportraad een SWOT-analyse. De
voorzitter bundelt de verschillende opmerkingen uit de analyse en koppelt die terug op de volgende
sportraad. De terugkoppeling van deze analyse kan dan ook gebruikt worden tijdens het
transitietraject van de adviesraden.

14. Oproep medewerkers Grote Prijs Rik Van Looy
Op zaterdag 6 juli vindt de 2de editie van De Grote Prijs Rik Van Looy plaats. De organisatie zoekt nog
verenigingen die meewerken aan de wielerwedstrijd. Voor iedere medewerker die een club
aanbrengt krijgt de club een medewerkingsvergoeding van 20 euro per persoon.
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