Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DINSDAG 9 APRIL 2019

Plaats: Grote benedenzaal Administratief centrum – Augustijnenlaan 30 - Herentals.
Aanwezig: Peter Allaerts, Jef Naulaerts, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets, Yoleen Van Camp,
Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken, Jef Wellens
Verontschuldigd: Yves De Lat, Inge Fornoville, Leo Goris, An Jespers, Muriel Poortmans, Piet Thys,
Christel Tiebos, Els Van den Bossche, Pieter Van Genechten, Joppe Wuyts.

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering van 4 maart 2019

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
- CBS: Transitietraject Herentalse Adviesraden
De voorzitter van de sportraad kreeg een brief aan over het transitietraject voor de
Herentalse adviesraden. Het stadsbestuur kent momenteel 13 adviesraden. De sportraad is
er daar een van. Het stadsbestuur wil samen met de huidige adviesraden en geïnteresseerde
burgers werken naar een nieuwe frisse adviesstructuur. Hiervoor werkt het stadsbestuur
samen met Vormingplus Kempen. Hiervoor organiseert het stadsbestuur samen met
Vormingplus kempen enkele publieksmomenten:
- Donderdag 16 mei 2019 om 20 uur in zaal ’t Hof: Een inspiratieavond rond
adviesverlening en participatieve praktijken. (Iedereen is welkom, inschrijven is niet
nodig)
- Donderdag 13 juni 2019 om 20 uur in de foyer van cc ’t Schaliken: Workshop –
deelnemers gaan samen aan de slag om voorstellen en denkrichtingen te formuleren
voor de nieuwe structuur. Hiervoor moet je inschrijven via de website
(https://www.herentals.be/node/2833)
- Dinsdag 17 september 2019 om 20 uur in de lakenhal vindt een terugkoppelmoment
plaats van de input die tijdens de workshop gegeven werd. Hier is ruimte voor
opmerkingen, reflectie en aanvullingen.
De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking stuurt de brief nog rond naar de leden
van de sportraad.
2.2. mails van:

3. Uitgaande briefwisseling
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3.1. brieven aan:
- CBS: Advies infrastructuurwerken SKS
- CBS: Advies infrastructuurwerken Golfclub Witbos
3.2. mails aan:
- Uitnodiging sportraad

4. Felicitatiebrieven
-

Michiel Nelis

Nieuwe kampioenen:
- VC Sint-Janskring: MU13 kampioen in reeks
- HYC U16: Belgisch kampioen
- HYC: kampioen BENELUX League
- Liam De Ceuster: 1ste plaats Special Olympics world games
- Vennebowlers: Katrien Van De Vloet – Koen Serneels 1ste plaats Special Olympics
world games
- AC Herentals: Karin Larnoe BK kogelstoten (W55)
- AC Herentals: Stefan Rens BK 1500m indoor (M50)
- AC Herentals: Joan Adriaensen 2de plaats BK kogelstoten indoor en 1ste plaats BK
verspringen indoor (M65)
- HBBC: Seniors Heren A (3de provinciaal) + B (4de provinciaal) en dames AVVV

5. Trofeeën + stock geschenken
-

HZC vraagt een financiële ondersteuning voor de aankoop van 280 medailles – de
sportraad beslist om hen te ondersteunen voor een maximumbedrag van 250 euro
(btw inclusief)
- Kiai Ryu vraagt een financiële ondersteuning voor de aankoop van 600 medailles – de
sportraad beslist om hen te ondersteunen voor een maximumbedrag van 250 euro
(btw inclusief)
- SKS Herentals vraagt een financiële ondersteuning voor de aankoop van 450
medailles – de sportraad beslist om hen te ondersteunen voor een maximumbedrag
van 250 euro (btw inclusief)
- Sint Sebastiaansgilde vraag 30 Medailles en 4 trofeeën aan de sportraad. De
sportraad beslist om hen te ondersteunen voor de gevraagde medailles en trofeeën.
Van alle verenigingen wordt verwacht dat ze:
- De schenking van de sportraad van Herentals duidelijk vermelden tijdens het
toernooi.
- De leden van de sportraad uitnodigen en gratis toegang tot het toernooi geven.
- Stickers van de sportraad van Herentals op de medailles kleven.
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6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

7. 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

8. Vergaderdata sportraad: vergadering mei 2019
De volgende vergadering vind plaats op donderdag 2 mei om 20 uur in de grote benedenzaal
van het administratief centrum.

9. Werkgroepen
9.1. WG statuten, huishoudelijk reglement
/
9.2. WG algemene vergadering, huldiging
Evaluatie:
- Foto’s kampioenen  blijft moeilijk (voorstel digitaal platform: google drive)
- Opruim podium na huldiging opnemen in de werklijst
- Diploma’s ondertekenen door voorzitter en schepen van sport
- Dit jaar kwamen er minder stembrieven binnen dan de vorige jaren. De sportraad
denkt na over een digitale stemming volgend jaar. De afgeefplaats en uiterste datum
worden op het stemformulier gezet.
9.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
/
9.4. WG tornooien
/
9.5. WG 50 jaar sportraad (2020)

10.Sportregio overleg en vorming
/

11. Finse Piste – Fit-O-meter
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Een sportieve burger van Herentals vraagt naar een vrij toegankelijke Finse piste of een
waardig alternatief voor de Fit-O-Meter die enkele jaren geleden verwijderd werd.
Sport Vlaanderen Herentals beschikt over een Finse piste die toegankelijk is voor 2.50 euro
per uur. De sportraad vindt een vrij toegankelijke Finse piste belangrijk. De sportraad zou
graag zien dat de Finse piste van Sport Vlaanderen vrij toegankelijk wordt of dat het
stadsbestuur investeert in de aanleg van een vrij toegankelijke Finse piste.

12.Adviezen
Erkenning Futsal Kempen: Futsal Kempen is een zaalvoetbalcompetitie voor amateurploegen
uit de regio. Ze organiseren wekelijks wedstrijden in sportcomplex de Vossenberg. Futsal
Kempen voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld door de reglementen. De sportraad
adviseert unaniem positief op de erkenning van Futsal Kempen.
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