Verslag vergadering sportraad

VERSLAG AGENDA VERGADERING DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019

Plaats:

Grote benedenzaal Administratief centrum – Augustijnenlaan 30 - 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, Yves De Lat, Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd:

Peter Allaerts, Inge Fornoville, Muriel Poortmans, Yoleen Van Camp

1. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van donderdag 3 januari werd goedgekeurd.
Opmerking: Els Van den Bossche kreeg geen verslag en uitnodiging aan. De dienst SJI kijkt de
mailinglijsten na en past deze aan.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:
- sectormanager vrije tijd: Sportraad – inspraak en participatie
De sportraad kreeg een mail aan van de sectormanager vrije tijd. De mail geeft aan dat de
adviesraden dit jaar opnieuw erkend worden voor 2019 en de eerste maanden van 2020. In
de loop van 2019 denkt het bestuur op participatieve manier een nieuwe werking rond
advisering uit. Het bestuur doet dit in samenwerking met het werkveld en onder begeleiding
van experten. De adviesraden ontvangen hier nog meer informatie over.
- bevestigingsmails kampioenen

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
- kampioenen / sportclubs / sportlaureaten: Uitnodiging huldiging
- Sportraad: uitnodiging sportraad
3.2. mails aan:

4. Felicitatiebrieven
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5. Trofeeën + stock geschenken
De gouden medailles raken snel uitgeput. De sportraad beslist om alle aantallen van
medailles terug op 300 te brengen. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking
bestelt 250 gouden medailles, 100 zilveren medailles en 100 bronzen medailles.

6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

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

8. Samenstelling sportraad vanaf 2019 - functies
De functies van het nieuwe bestuur worden verkozen.
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 vertegenwoordigt 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).
Niemand stelde zich kandidaat voor de functie van voorzitter. Piet Thys heeft mogelijk
interesse om de functie van voorzitter op te nemen. Hij vraagt hier nog bedenktijd voor. Els
Van den Bossche is in de toekomst mogelijk kandidaat maar geeft aan dat ze het komende
jaar niet de ruimte heeft om de functie van voorzitter degelijk op te nemen. Volgende
bestuursvergadering wordt de knoop doorgehakt wie er voorzitter wordt. Als niemand zich
kandidaat stelt wordt er anoniem gestemd door het bestuur van de sportraad.
Ondervoorzitter: De ondervoorzitter is de back-up van de voorzitter en vervangt daarbij de
voorzitter als die afwezig is.
Firmin Ryken is bereid om de functie van ondervoorzitter op te nemen.
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.
Rudi Smets is bereid om de functie van secretaris op te nemen.
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.
José Rutten is bereid on de functie van penningmeester op te nemen.
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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).

9. Werkgroepen
9.1. 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.
9.2. WG algemene vergadering, huldiging
De sportraad organiseert ieder jaar een algemene vergadering en een kampioenenhuldiging.
Huldiging 22 maart 2019 in cc ‘t Schaliken:
1. Geschenken: Witte katoenen handdoeken van 140 x 70, 360 Gr met logo
sportraad – 100 stuks
2. Idee: om de werking van de sportraad bekender te maken is het misschien goed
om een facebookpagina van de sportraad aan te maken
3. Takenlijst kampioenenhuldiging: de takenlijst wordt overlopen en ingevuld
4. Johan Temmerman officieel uitnodigen als fotograaf (Nnieuws)
5. De dienst SJI spreekt af met hockeyclub Artemis en een technieker van cc ‘t
Schaliken voor de praktische aanpak van de demo.
9.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
/
9.4. WG toernooien
/

10.Sportregio overleg en vorming
De voorzitter van de sportraad was aanwezig op de algemene vergadering van de sportregio.
Het grote nieuws uit de sportregio is dat verschillende besturen uit de regio Neteland uit de
sportregio zullen stappen. Ter info: het gemeentebestuur van Herentals besliste niet om uit
de sportregio te stappen. De sportraad merkt op dat de sportregio een eindig verhaal is.
Echter heeft de sportregio nog een redelijk groot budget. De sportraad zou het spijtig vinden
als dit budget verloren gaat omdat gemeentes al vroegtijdig uit de sportregio stappen. De
sportraad verwacht een adviesvraag van het bestuur als ze over deze materie beslissen.

11. Adviezen
De Kreuners:
De Kreuners vragen ondersteuning van het stadsbestuur voor de feestelijkheden in kader
van hun 50 jarig bestaan. De Kreuners zijn een turnvereniging die ontstaan is uit Femma. De
3

Verslag vergadering sportraad

Kreuners zijn niet erkend als sportvereniging en komen daarom niet in aanmerking voor de
subsidie voor jubilerende verenigingen. De subsidie voor jubilerende verenigingen kan nog
wel toegekend worden na advies van de betreffende adviesraad. De sportraad is van oordeel
dat de Kreuners een onderdeel is van Femma, een socioculturele vereniging die is
aangesloten bij de cultuurraad. Hierdoor oordeelt de sportraad dat de sportraad niet de
betreffende raad is om te adviseren over de vraag van de Kreuners. Daarnaast stelt de
sportraad zich de vraag of het een goed idee is om subsidies toe te kennen aan
onderafdelingen van bestaande verenigingen.

12.Huldigingen wereldkampioenen
De sportraad kreeg van het bestuur de vraag hoe zij de huldigingen van Herentalse
wereldkampioenen zien. Nu worden de huldigingsmomenten vaak tijdens de week georganiseerd,
wordt er weinig gecommuniceerd over huldigingen en een beperkt aantal personen uitgenodigd.
De sportraad is van oordeel dat een sportraad niet moet beslissen hoe een bestuur de lokale
kampioenen huldigt. De sportraad merkt wel op dat er een duidelijke lijn moet zijn in de huldigingen
van wereldkampioenen. De sportraad begrijpt dat sommige kampioenen interessanter zijn om te
huldigen dan andere, afhankelijk van de sporttak. De sportraad meent dat zo’n huldiging voor iedere
kampioen hetzelfde moet zijn. Dit kan op een apart moment, dichtbij het behalen van een
kampioenstitel, maar eveneens op een gemeenschappelijk moment of bijvoorbeeld door middel van
een nieuw format zoals een sportdorp / sportweekend waar alle kampioenen op uitgenodigd worden
of in samenwerking met de organisatie van een evenement (Herentals Fietst / Feest).
Contactgegevens raad van bestuur sportraad
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
Yoleen Van Camp

Madrigaalstraat 6A
Zavelstraat 25
Boerenkrijglaan 82
Koulaak 49
Eslaan 7
Poederleeseweg 65
Vossenberg 48
Gandhiplein 1/102
Sint Waldetrudisstr. 59
Galgeveld 1
Marie Van
Heterenplein 24
Augustijnenlaan 30

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

Burelen

Stadsbestuur
Herentals sportdienst
De Vossenberg
Yves De Lat
Jef Wellens

peter.vangrieken@pandora.be

014-28 52 50

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.yoleen.van.camp@herentals.b
e
info@herentals.be

Markgravenstraat 107 014-21 21 86

sportdienst@herentals.be

0497-080071

sportraad-herentals@pandora.be
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