Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 6 JUNI 2019 – 20 uur

Plaats:

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30, Herentals

Aanwezig:

Pieter Van Genechten, Joppe Wuyts, José Rutten, Jef Naulaerts, Piet Thys,
Firmin Ryken, Rudi Smets, Elke Van Goubergen, Leo Goris, Yoleen Van Camp,
Jef Wellens
An Jespers, Yves De Lat
Peter Allaerts, Els Van den Bossche

Verontschuldigd:
Afwezig:

1. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van 2 mei 2019 werd een week na de vergadering naar alle leden van het bestuur van de
sportraad gestuurd met de vraag om opmerkingen te geven. Na de aanpassingen van de ontvangen
opmerkingen werd het verslag al verstuurd naar de verenigingen. Door op deze manier te werken
moeten de verenigingen niet te lang wachten op het verslag. De leden van de sportraad geven aan
dat ze deze manier van werken goed vinden.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
Firmin Ryken – KWB Sportcomité: De zomercompetitie Volleybal vindt voor de 58ste keer plaats. De
finale van de competitie vindt plaats op woensdag 19 juni om 19.30 uur op de terreinen aan
Krakelaarsveld. De leden van de sportraad zijn van harte uitgenodigd.
HZC: factuur medailles
2.2. mails van:
Wendy Vets: dankmail voor de ondersteuning in de aankoop van medailles voor het jeugdtoernooi
van judoclub Kiai Ryu.

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
Bestuur sportraad: uitnodiging sportraad
Peter Van Grieken: Een dankbrief
3.2. mails aan:

4. Dankbrief aan Peter Van Grieken
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De voorzitter formuleerde een dankbrief aan Peter Van Grieken en legde de brief voor aan het
bestuur van de sportraad. De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking giet de brief in de
formele lay-out van de sportraad en verstuurt de brief.

5. Felicitatiebrieven
-

Maria Vranckx, ACHL, Belgisch kampioen op de 10000 m W55 op 4/5/19 (wordt aangepast)
Kobe Vleminckx: VAL kampioen, limiet EK
Corpus Sanum: Verschillende kampioenen

6. Trofeeën + stock geschenken
-

-

Firmin Ryken – KWB Sportcomité: KWB Sportcomité vraagt 4 trofeeën voor de winnaars van de
zomercompetitie Volleybal waarvan de kampioenen gehuldigd worden op vrijdag 28 juni vanaf
19.30 uur in de Lakenhal in Herentals. De leden van de sportraad zijn uitgenodigd voor de
receptie.
De sportraad beslist om de 4 gevraagde trofeeën te voorzien voor het toernooi.
Lierse BRC (randonneurs.be) – Medailles:
De Lierse BRC (Randonneurs.be) organiseert een langeafstandsfietstocht van Morkhoven naar
Cosne-Sur-Loire en terug naar Morkhoven (1208 km). De organisatie vraagt of de sportraad een
medaille schenkt aan alle deelnemers (max 50). De sportraad beslist dat de Lierse BRC (of
Randonneurs.be) geen erkende Herentalse vereniging is. Daarom beslist de sportraad om hen
niet te ondersteunen met medailles.

-

VLAMO – Provinciaal kampioenschap trofee of medailles
VLAMO (Vlaamse Amateur Muziek Organisatie) organiseert in september 2019 hun provinciaal
kampioenschap Majo Twirl (majorettes) in de sporthal van Sport Vlaanderen in Herentals. De
organisatie vraagt aan het stadsbestuur of ze een trofee schenkt voor dit provinciaal
kampioenschap. VLAMO is geen sportvereniging, is geen Herentalse vereniging en is dus ook niet
erkend als Herentalse sportvereniging. Daarom beslist de sportraad om hen niet te ondersteunen
met de schenking van een trofee. De sportraad adviseert om de vraag voor te leggen aan de
cultuurraad.

-

De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking maakt een bundeling van de verschillende
aanvragen van medailles en werkt een voorstel uit voor de schenking van medailles. De leden
van de sportraad kunnen hun opmerkingen en suggesties voor het reglement doorsturen naar
sportdienst@herentals.be. Dit onderwerp wordt besproken tijdens de sportraad van juli en
eventueel september.

7. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

8. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
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De collegebeslissingen, gemeenteraadsbeslissingen en de besluiten van het directiecomité AGB S & R
worden overlopen.
De sportraad vraagt aan de schepen om voor toekomstige vergaderingen een presentatie of
overzicht van de agendapunten voor de leden van het bestuur van de sportraad te voorzien. Dit kan
door de punten op voorhand te sturen naar de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking.

9. Werkgroepen
8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement

8.2. WG algemene vergadering, huldiging
Algemene vergadering: Donderdag 12 december werd vastgelegd.

9.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
9.4. WG tornooien
Vorig jaar werd de relevantie van het volleybaltoernooi van de sportraad besproken. Toen was er
sprake om het toernooi niet langer te organiseren. Na een rondvraag van Firmin bij de verschillende
volleybalclubs en ploegen, blijkt er terug veel interesse te zijn in het toernooi. De sportraad beslist
daarom om het toernooi opnieuw te organiseren op vrijdag 30 augustus van 18.30 uur tot 22.30 uur.
De sportraad voorziet trofeeën en water voor de deelnemende verenigingen.

9.5. 50 Jaar sportraad
Wie zetelt in werkgroep + oproep geïnteresseerden: Piet, Firmin, Rudi, José en Peter Van Grieken
stelden zich alvast kandidaat. De dienst SJI stuurt een doodle om een concrete datum af te spreken.

10.Sportregio – toelichting stand van zaken
De stad Herentals participeert sinds 1987 aan de werking van Sportregio Kempen, een samenwerking
op sportief vlak tussen de provincie Antwerpen en de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo. De sportregio Kempen
IV heeft als doelstelling om het sportbeleid van participanten te stimuleren en op elkaar af te
stemmen, intergemeentelijk overleg te creëren en onderhouden van waaruit gemeentelijke en
intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen voortvloeien.
Op de gemeenteraad van 26 maart, bij de goedkeuring van het jaarverslag 2018, werd de toekomst
van Sportregio Kempen in vraag gesteld. Er werd gevraagd aan het bestuur om op de algemene
vergadering van het Neteland de beslissing om al dan niet uit de Sportregio Kempen te stappen op de
agenda te plaatsen.
Op de algemene vergadering deelde de gemeente Olen reeds mee uit de Sportregio Kempen te
willen stappen en verder te willen werken rond sport via projectvereniging het Neteland. De
gemeente Olen vraagt om tot ontbinding over te gaan van Sportregio Kempen en vraagt aan de
andere gemeentes van het Neteland hier een standpunt in te nemen. De gemeenteraad besliste
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uiteindelijk om het samenwerkingsverband Sportregio Kempen IV stop te zetten vanaf 1 januari 2020
en verder intergemeentelijk samen te werken rond sport met de gemeenten uit projectvereniging
Neteland. Dit op voorwaarde dat de huidige dienstverlening en bovenlokale subsidies kunnen
gegarandeerd worden.
Het bestuur maakte een ambitienota vrije tijd op voor de werking van Neteland op vlak van vrije tijd
(Bibliotheek, jeugd, sport, cultuur, toerisme, academies), om deze te vervolledigen vraagt het
bestuur aan de sportraad hoe zij de samenwerking in het kader van Neteland zien.
De sportraad ziet volgende opportuniteiten:
De tarifering van de sportkampen kan op elkaar afgestemd worden, dus dat alle kampen evenveel
kosten voor alle burgers van de zone, niet enkel in Herentals, maar ook in de omliggende gemeenten.
Volgens de sportraad kunnen bepaalde activiteiten voor een specifieke of moeilijk te bereiken
doelgroep in samenwerking georganiseerd worden zodat het bereik van deze activiteiten groter is (GSport). Ook de communicatie kan regionaal gebeuren. Ook bijvoorbeeld het busvervoer kan volgens
de sportraad in plaats van enkel in Herentals ook vanuit de omliggende gemeenten geregeld worden.
Voor de sportraden van de regio geeft dit volgens de sportraad ook een opportuniteit om een
overkoepelende sportraad die alle gemeenschappelijke belangen behartigd opgericht worden. Zo
kunnen de raden makkelijker met elkaar communiceren en informatie uitwisselen.
Ook het gebruik en de tarifering van de sportinfrastructuur kan volgens de sportraad in dit kader
beter op elkaar afgestemd worden. De sportinfrastructuur kan ook gedeeld worden, zodat de
sportclubs uit de regio gemakkelijker activiteiten aan een voordelig tarief in elkaars infrastructuur
kunnen organiseren.

11.Grup Vallei van de Kleine Nete en Aa
Van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019 vindt er een openbaar onderzoek voor het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Kleine Nete en Aa. Met dit uitvoeringsplan wil Vlaanderen
waar mogelijk de open ruimte vrijwaren.
Focus ligt op: natuurgebieden, landbouwgebieden, bosgebieden, recreatiegebieden, watergevoelige
gebieden.
Concreet gaat het over herbestemmingen van gewestplan: bv. van landbouwgebied naar bosgebied,
van recreatiegebied naar bosgebied, van woonuitbreidingsgebied naar gemengd open ruimtegebied,
…
Belangrijke focuspunten voor sportverenigingen zijn:
Het Peerdsbos wordt omgezet naar bosgebied. Men wil hierbij voorkomen dat het oude Peerdsbos
zou gekapt worden voor harde infrastructuur. Dit beperkt de uitbreiding van Sport Vlaanderen in de
richting van het Peerdsbos. Hierbij worden de mogelijkheden nog bekeken voor de verdere uitbouw
van Sport Vlaanderen. Hierbij vraagt het bestuur van Herentals om elders wel extra
recreatiemogelijkheden te voorzien.
Het landbouwgebied in Dikberd wordt omgezet naar recreatiegebied. Hiermee helpt Vlaanderen de
stad om een nieuwe recreatiecluster te creëren voor openlucht activiteiten. Hondenclub st Bavo en
het terrein waar FC Vervoort speelt lag zonevreemd in dit gebied. Door er recreatiezone van te
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maken wordt de infrastructuur van de hondenclub geregulariseerd. Dit schept ook mogelijkheden
voor in de toekomst voor verenigingen.
De terreinen van MACH worden ingekleurd als gemengd openruimtegebied. Dit reguleert de Kantine
van de MACH en biedt hen een zeker toekomstperspectief om hun activiteiten te blijven doen.
De gebouwen van de Petanque club worden niet opgenomen in het plan, maar de percelen richting
de Heistraat zou wel bos worden. De petanqueclub zou geen hinder of beperkingen door mogen
ondervinden.
Ook de infrastructuur van HTC wordt ingekleurd als recreatiezone ingekleurd, een L-vormig deel van
de terreinen wordt ingekleurd als natuurgebied met verweving. Dit wil zeggen dat de zolang de
tennisclub actief is, de club zeker kan zijn van het voortbestaan.

12. Adviezen
De basis- en impulssubsidies worden overlopen. De sportraad merkt op dat de impulssubsidies vaak
erg fel schommelen. Dit is eigen aan impulssubsidies. Clubs krijgen namelijk meer impulssubsidies
naargelang ze meer investeren in het opleiden van gekwalificeerde trainers en jeugdtrainers. De
sportraad geeft unaniem positief advies over de verdeling.

13. Bespreking/evaluatie huidige werking sportraad
De resultaten van de SWOT Analyse van vorige sportraad worden overlopen. De dienst sport, jeugd
en internationale samenwerking stuurt de presentatie door naar de bestuursleden van de sportraad.
Bestuursleden geven suggesties voor actiepunten waar ze aan willen werken door aan de voorzitter
of aan de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking.
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