Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING MAANDAG 4 MAART 2019

Plaats:

Grote benedenzaal Administratief centrum – Augustijnenlaan 30 - Herentals.

Aanwezig:

Leo Goris, Jef Naulaerts, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets, Christel
Tiebos, Yoleen Van Camp, Pieter Van Genechten, Elke Van Goubergen, Peter
Van Grieken, Yves De Lat, Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd:

Peter Allaerts, Inge Fornoville, Muriel Poortmans, Piet Thys, Els Van den
Bossche, Joppe Wuyts

1. Voorstellingsrondje
De leden van het bestuur stellen zich kort voor aan de nieuwe schepen van sport.

2. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van donderdag 7 februari 2019 werd aangepast en goedgekeurd.

3. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:
- bevestigingsmails kampioenen

4. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
- Uitnodiging huldiging: Pers, clubs, sportraad en genodigden
- Sportraad: uitnodiging sportraad
- Advies: De Kreuners
3.2. mails aan:

5. Felicitatiebrieven
Kobe Vleminckx: Belgisch kampioen 60m Horde indoor (beloften)
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Elise Helsen: Belgisch kampioen kogelstoten indoor (beloften)
Michiel Nelis: 3de plaats Vlaamse jeugdkampioenschappen 100 m schoolslag.

6. Trofeeën + stock geschenken
De Short Mat Bowls Club (SMBC) vraagt twee keer acht aandenkens voor hun internationaal
toernooi op 8 en 9 maart 2019 en een geldsom voor trofeeën voor hun toernooi in mei
2019.
De sportraad beslist dat SMBC aandenkens kan krijgen uit de huidige stock voor hun
toernooi van 8 en 9 maart. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking neemt
contact op met SMBC en nodigt hen uit om langs te komen voor aandenkens.
De sportraad gaf in het verleden geen geldsom aan verenigingen om trofeeën van aan te
kopen. De sportraad heeft zelf trofeeën en medailles die ze aan clubs schenken voor de
organisatie van toernooien. Daarnaast is de vraag van SMBC over wat ze exact wensen
onduidelijk. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking meldt aan SMBC dat het
niet de bedoeling is om een geldsom te schenken en vraagt verduidelijking van de vraag
zodat de sportraad de mogelijkheden kan bekijken. Daarnaast geeft de sportraad aan dat
een vereniging voor de ondersteuning van toernooien beroep kan doen op de
projectsubsidies voor sportverenigingen.

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
Yoleen Van Camp, schepen van sport stelt de pijlers van het bestuursakkoord voor die
relevant zijn voor het thema sport. Het bestuursakkoord 2019-2024 is nog in opmaak. De
besturende partijen bereikten een consensus over de speerpunten van hun beleid. Deze
punten worden verder uitgewerkt in een participatief traject.
1. De subsidies aan de Herentalse verenigingen worden opgetrokken. Hierbij heeft het
bestuur extra aandacht voor het bereiken van specifieke doelgroepen.
2. Het gemeentebestuur brengt de noden in kader van sportinfrastructuur in kaart.
3. Het stadsbestuur werkt nauw samen met Sport Vlaanderen. Hiermee brengt het
bestuur Herentals verder op de kaart als een sportieve centrumgemeente met
regionale uitstraling.
4. Het stadsbestuur stelt de eigen infrastructuur zo efficiënt mogelijk open voor
verenigingen.
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5. Het stadsbestuur zorgt voor een goed overzicht in het aanbod van
vrijetijdsactiviteiten in Herentals.
6. Het stadsbestuur wil deze legislatuur de verwezenlijking van de nieuwe sporthal in
Noorderwijk waar maken. Daarnaast komt er een masterplan over het binnengebied
in Noorderwijk waarbij er aandacht wordt besteed aan publieke ruimte en
sportfaciliteiten.
7. Het bestuur zet verder in op het Netepark, na de renovatie bekijk het bestuur hoe het
Netepark verder uitgebouwd kan worden. Hierbij is er aandacht voor een cafetaria
met uitzicht op de zwembaden.
8. Het stadsbestuur investeert in openluchtsport, speelt daarbij in op nieuwe trends en
heeft daarbij extra aandacht voor g-sporters (bv. Handbikes)
9. Het bestuur zet in op de organisatie van een “Dag van de Sport” naar analogie van de
European Week of Sports in Golfclub Witbos in 2019. Hierbij werkt het bestuur
samen met scholen, verenigingen, doelgroepen, …
10. De adviesraden worden hertekend in samenwerking met de huidige adviesraden om
de inspraak en participatie van burgers te vergroten.

9. Werkgroepen
9.1. WG statuten, huishoudelijk reglement
/
9.2. WG algemene vergadering, huldiging
De sportraad organiseert ieder jaar een algemene vergadering en een kampioenenhuldiging.
De presentatie wordt overlopen.
9.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
/
9.4. WG toernooien
/

10.Sportregio overleg en vorming
/

11. Subsidies: overzicht uitbetaalde subsidies
De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking maakte een overzicht van de
uitbetaalde subsidies aan verenigingen. Uit dit overzicht kunnen enkele conclusies getrokken
worden:
- De werkingssubsidies zijn voor de Herentalse sportverenigingen stabiel. Afhankelijk
van het aantal aanvragen fluctueert het subsidiebedrag licht. Naar mate er meer
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-

-

subsidiedossiers ingediend worden, zien we een lichte daling van alle effectief
uitgekeerde basissubsidies per vereniging. De subsidies voor grote en sterke
verenigingen daalt in de loop van jaren licht. De subsidies voor kleinere verenigingen
die investeren in hun werking en groeien, stijgen licht. De verdeling van de subsidies
moet steeds bekeken worden over het ganse landschap van sportverenigingen en
niet individueel per vereniging. Dat komt omdat de subsidies door middel van een
puntensysteem a rata over de verenigingen wordt verdeeld.
De bedragen van impulssubsidies schommelen erg sterk. Dit is te verklaren dat, als
verenigingen investeren in jeugdbegeleiders en trainers, ze eenmalig een relatief
hoog bedrag aan subsidies. Ook deze bedragen moeten steeds bekeken worden over
het ganse landschap van sportverenigingen. Als bijvoorbeeld veel verenigingen
investeren in jeugdbegeleiders, dan zal de uitgekeerde subsidie per begeleider
relatief lager liggen.
Alle andere subsidies zijn afhankelijk van de aanvragen en inspanningen van de
sportverenigingen.

12.Adviezen
Subsidies sportinfrastructuur SKS Herentals:
SKS Herentalse vraagt de subsidie sportinfrastructuur aan om de kleine kantine aan de kant
van de Poederleeseweg om te bouwen naar drie kleedkamers. SKS Herentals bracht een
correct en volledig dossier binnen. De sportraad adviseert unaniem positief op de
subsidieaanvraag.
Subsidies sportinfrastructuur Golfclub Witbos:
Golfclub Witbos vraagt de subsidie sportinfrastructuur aan om hun bestaande toilet
tegenover het clubhuis te renoveren en verbouwen naar een toegankelijk toilet. Golfclub
Witbos bracht een volledig en correct dossier binnen. De sportraad adviseert unaniem
positief op de subsidieaanvraag.

13. Kampioenenerfgoed
Kempens karakter nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen naar hun
tentoonstelling over kampioenenerfgoed. Daarnaast zoekt Kempens Karakter nog enkele
vrijwilligers om dranken te schenken tijdens de receptie op donderdag 7 maart vanaf 19 uur
en om te helpen bij de afbraak op zondag 10 maart ‘s avonds en maandag 11 maart in de
voormiddag. Firmin en Rudi geven zich op om te helpen op de receptie. De leden van de
sportraad geven aan dat ze niet kunnen op zondagavond en maandagvoormiddag.
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