Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 3 JANUARI 2019

Plaats:

Kasteel Le Paige – Nederrij 135 - Herentals.

Aanwezig:

Leo Goris, Jef Naulaerts, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets, Piet Thys,
Christel Tiebos, Els Van den Bossche, Pieter Van Genechten, Elke Van
Goubergen, Peter Van Grieken, Liese Bergen (schepen van sport), Yves De
Lat, Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd:

Peter Allaerts, Inge Fornoville, Muriel Poortmans

1. Verwelkoming
De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden van de sportraad welkom op de eerste vergadering van
2019. We overlopen de verschillende rubrieken van de sportraad.

2. Notulering verslag vorige vergadering
De verslagen van de vergadering van 29 november 2018 en de algemene vergadering van 6
december 2018 werden goedgekeurd.

3. Inkomende briefwisseling
3.1. brieven van:
- ISB: ISB Magazine en vormingsbrochure

3.2. mails van: /

4. Uitgaande briefwisseling
4.1. brieven aan:
- Sportraad: uitnodiging sportraad + nieuwjaarsreceptie
- Ereleden sportraad: uitnodiging nieuwjaarsreceptie
4.2. mails aan:
- Sportverenigingen: Kampioenenhuldiging

5. Felicitatiebrieven
6. Trofeeën + stock geschenken
-

De aankoop van geschenken wordt opgenomen tijdens de eerstvolgende
werkgroepvergadering van de kampioenenhuldiging.

7. Kasverslag
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De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

8. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen.

9. Samenstelling sportraad vanaf 2019 - functies
Tijdens de vergadering van februari worden de functieverkiezingen voor het nieuwe bestuur
gehouden en wordt de sportraad opnieuw samengesteld. Als er meer dan één kandidaat is
voor een functie, gebeurt er een stemming door de nieuwe raad. De voorzitter overloopt de
verschillende functies binnen de sportraad:
Voorzitter: De voorzitter leidt de vergaderingen van de sportraad. Daarnaast volgt de
voorzitter de werkgroepen op. De voorzitter ondertekent alle briefwisseling en officiële
documenten van de sportraad. De voorzitter vertegenwoordigd de sportraad op officiële
aangelegenheden. Daarnaast zetelt de voorzitter van de sportraad in de algemene
vergadering van de sportregio en wordt de voorzitter eenmaal per jaar uitgenodigd op de
Panathlon Sportpersoonlijkheid Awards (Ethiek in de sport in Antwerpen).
Ondervoorzitter: De ondervoorzitter is de back-up van de voorzitter en vervangt daarbij de
voorzitter als die afwezig is.
Secretaris: De secretaris controleert en redigeert de verslagen van de sportraad. De
secretaris bereidt de huldiging en de algemene vergadering mee voor (presentatie). De
secretaris ondertekent alle briefwisseling en officiële documenten van de sportraad.
De penningmeester (schatbewaarder): De penningmeester is verantwoordelijk voor de
financiën van de sportraad. De penningmeester houdt een balans bij. Hij onderhoudt de
contacten met de bank en betaalt de facturen. Daarnaast staat de penningmeester in voor
de goedkeuring van de boekhouding samen met de censoren.
Zowel de nieuwe als oude leden van de sportraad worden uitgenodigd voor de
vergaderingen van februari en maart (eventueel ook april, afhankelijk van de installatie van
de gemeenteraad). Vanaf april gaat de nieuwe sportraad in voege (dit is eveneens
afhankelijk van de installatie van de gemeenteraad, die de nieuwe sportraad moet erkennen
en installeren).

10.Werkgroepen
De werkgroepen worden geëvalueerd en samengesteld op de vergadering van februari.
10.1. WG statuten, huishoudelijk reglement
De werkgroep statuten en huishoudelijk reglement bereidt eventuele wijzigingen aan de
statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad voor. De werkgroep rapporteert
aan het bestuur van de sportraad.
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10.2. WG algemene vergadering, huldiging
De sportraad organiseert ieder jaar een algemene vergadering en een kampioenenhuldiging.
Evaluatie algemene vergadering: Wordt geagendeerd op de sportraad van februari
Huldiging 22 maart 2019 in cc ‘t Schaliken:
1. Wanneer komen we samen om concreet af te spreken? De dienst sport, jeugd &
internationale samenwerking stuurt een doodle om na 15/01 (deadline indienen
kampioenen en kandidaat laureaten) samen te komen met de werkgroep.
2. Hockeyclub Artemis en Locorotondo lieten weten om eventueel een demo te
geven tijdens de huldiging. Locorotondo gaf enkele jaren terug nog een demo. De
sportraad laat bij voorkeur een demo geven door Hockeyclub Artemis. De
concrete afspraken worden gemaakt zodra het aantal kampioenen gekend zijn.
10.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen,
subsidiereglementen
Deze werkgroep buigt zich voornamelijk over de beleidsmaterie inzake sport. Voor iedere
legislatuur stelt de werkgroep beleidsaanbevelingen op. Daarnaast werkt de werkgroep
actief mee aan de opmaak van subsidiereglementen inzake sport. De werkgroep ontfermt
zich over de communicatie van de sportraad.
10.4. WG toernooien
De werkgroep toernooien organiseert jaarlijks een recreatief volleybaltoernooi.

11.Sportregio overleg en vorming
/

12. Adviezen
Sportinfrastructuurwerken Hondenclub Sint-Bavo:
Hondenclub Sint-Bavo diende een volledig dossier in. De hondenclub vraagt om het
golfplaten dak van hun gebouw te vervangen. Het oude dak vertoont lekken en bevat asbest.
De vernieuwing van het dak is dus een noodzakelijke maatregel voor de club. De sportraad
merkt op dat het gebouw van de hondenclub niet enkel voor de hondensport gebruikt wordt
De Herentalse Sportraad adviseert positief voor de aanvraag van de subsidie
sportinfrastructuur van Hondenclub Sint-Bavo voor de werken aan infrastructuur die
effectief gebruikt wordt voor de hondensport. Het subsidiereglement voor uitvoering van
sportinfrastructuurwerken voor erkende Herentalse sportverenigingen stelt dat de werken
aan cafetaria’s en horecavoorzieningen niet in aanmerking komen voor subsidiëring. Daarom
adviseert de sportraad negatief voor de subsidiëring van de werken aan infrastructuur die
gebruikt wordt als cafetaria of horecagelegenheid.
De sportraad stelt voor om de subsidie a rata de verhouding tussen de effectieve
sportinfrastructuur en de cafetaria toe te kennen.

13.Nieuwjaarsreceptie
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