Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 1 februari 2018 – 20u00

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30.

Aanwezig

Peter Allaerts, Inge Fornoville, Leo Goris, Muriel Poortmans, José Rutten,
Rudi Smets, Piet Thys, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van
Grieken, Liese Bergen (schepen van sport), Yves De Lat (afdeling sport, jeugd
& internationale samenwerking), Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd

Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Albert Corthout, Firmin Ryken

1. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 4 januari 2018 werd goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
- ISB – De verbindende kracht van sport (ISB congres)
- Belfius
2.2. mails van:
- uitnodiging algemene vergadering Sportregio (Peter Van Grieken, Liese, Sylvia en Yves zullen daar
aanwezig zijn)
- medailles judotoernooi (zie trofeeën)
- Locorotondo: ivm huldiging

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:

3.2. mails aan:
verslag vorige vergadering

4. Felicitatiebrieven
Sanne Cant: BK Veldrijden
Wout Van Aert: BK Veldrijken
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5. Trofeeën + stock geschenken
Aanvraag medailles KJC Kiai Ryu “Beker der Kempen”: De sportraad beslist om in te gaan op het
voorstel van de judoclub. Dit onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar. De club moet de aankoop
van de medailles doorfacturenen voor een maximum van €250,00 euro (inclusief BTW). Daarbij
vraagt de sportraad om duidelijk te vermelden dat deze geschonken werden door de Herentalse
Sportraad.

6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden volgende sportraad overlopen.
CBS 2/1/2018:
Het college besliste om het beheer van de activiteiten in het toekomstig Begijnhofpark over te
dragen naar het evenementenloket van de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking.
Activiteiten die plaats vinden in het begijnhofpark zijn gebonden aan enkele afspraken:
- De rust moet ten alle tijden bewaard blijven. Activiteiten stoppen ten laatste om 22.00 uur
en er mag geen versterkte muziek gespeeld worden.
- De bewoners van de begijnhofwoningen en de bejaardenwoningen moeten van alle
activiteiten op de hoogte worden gebracht met een bus-aan-bus-brief minstens 14 dagen
voor de activiteit.
- Er worden in het Begijnhofpark geen activiteiten georganiseerd door particulieren.
CBS 8/1/2018:
Het college gaf toestemming om Diamonds on Wheels te organiseren op het multifunctioneel
terrein.
Het college gaf toestemming aan FC/WC Gedoviba uit Olen om een wandeling over het grondgebied
van Herentals te organiseren op 2/2/2018.
CBS 15/01/2018:
Het college organiseert een lessenreeks crossfit in het kader van Sport Na Werk. Medewerkers van
het stadsbestuur nemen gratis deel.
Het college verleent materiële ondersteuning aan de turnshow van Corpus Sanum.
Het college verleent toestemming aan MTB Jachthoorn Lichtaart om een veldtoertocht over het
grondgebied van Herentals te organiseren op 18/02/2018.
Het college verleent toestemming aan Tjak vzw om de jogging “Herentals – Tielen” te organiseren op
17/06/2018.
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Het college stelde de functiebeschrijving en voorwaarden voor de functie van beheerder van het
Netepark vast en verklaarde de functie open.
Het college vroeg een bijkomende prijs op bij een firma voor de invulling van het Spaanshofpark.
CBS 22/01/2018:
Het college verleent toestemming aan VoBaKo om de korfbalfinales 2017 – 2018 in sportcentrum
Sport Vlaanderen te organiseren. Het stadsbestuur biedt eveneens materiële ondersteuning.
Het college verleent toestemming aan KWB Sportcomité Herentalse om de Kempische Heuvelrug
Wandeling te organiseren op 04/04/2018. Het parcours moet wel gewijzigd worden omdat het
Begijnhofpark nog niet geopend is voor het publiek.
Het college nam kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor de functie van
seizoensarbeider in het Netepark.
Het stadsbestuur organiseert opnieuw sessies over reanimatie en het gebruik van een automatische
defibrillator in het kader van de “Hartveilige Gemeente”.
CBS 29/01/2018:
Het college organiseert in 2018 maandelijkse activiteiten voor 55-plussers. Voor verschillende
activiteiten werkt het stadsbestuur samen met de lokale verenigingen.
Het college ondertekent voor een partnerschap met Kempens Karakter voor hun project over
Sporterfgoed.
Het college ondertekent het charter “Ook wij sporten geestig gezond”.

8. Werkgroepen
8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Yves)
Deze werkgroep zal deze legislatuur niet meer samenkomen.
8.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Peter V.G.)
Huldiging:
De werkgroep Huldiging kwam maandag 29/01/2018 bij elkaar. Alle kampioenen werden overlopen.
Het aantal is ongeveer gelijk aan het aantal van vorige jaren. De Rock ’n Roll dansgroep kan een
demo komen doen van ongeveer 10 minuten. The Wing Revolution is vragende partij om ook een
demo te geven. Jef contacteert The Wing Revolution om ook een demo van 10 minuten te geven.
Tijdens de vergadering speelde de vraag of een estafetteploeg of een dansploeg als ploeg of
individueel moet gehuldigd worden. Vorig jaar kreeg de sportraad de opmerking dat Zana en Jason
(Xtreme Rock ’n Roll) apart op het podium werden geroepen om gehuldigd te worden. Nu huldigen
we hen direct na hun performance (samen dus). Voor de andere ploegen (vb. Estafette) worden de
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kampioenen individueel gehuldigd. Ze worden weliswaar samen op het podium geroepen, zodat ook
hun prestatie als team gelauwerd wordt. Dit is met de intentie dat de individuele prestatie moet
primeren op de prestatie van het team.
Een ander voorstel tijdens de vergadering is om de huldiging een luchtiger kantje te geven. Dit kan
door “Statler & Waldorf” achtige intermezzo’s in te lassen. Hiervoor is Liese nog op zoek naar
vrijwilligers om samen een scenario uit te werken.
Een volgend voorstel is om de huldiging wat meer publieke aandacht te geven door middel van extra
interactie en om de publieksprijs eventueel open te trekken naar een veel breder publiek. Dit kan
gedaan worden door middel van de bestaande sociale media van het stadsbestuur. Via sociale media
maakt de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking promotie voor de kampioenen zelf.
Daarnaast maakt de afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking een poll om ook de mening
van het brede publiek te bevragen. De sportraad beslist om geen aparte prijs uit te rijken en de
officiële laureatenverkiezing via de traditionele manier te laten gebeuren om op die manier extra
mensen te mobiliseren om naar de kampioenenhuldiging te komen.
Ten slotte overloopt de sportraad de takenlijst van de kampioenenhuldiging. Volgende sportraad
wordt de definitieve takeninvulling geagendeerd.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen (José,
Piet, Yves, Peter V.G., Leo)
De werkgroep kwam maandag 15 januari samen om 19u in de Vossenberg. In vergelijking met vorige
beleidsaanbevelingen werden er nu verschillende aanbevelingen die reeds uitgevoerd werden of niet
meer relevant waren geschrapt. Hier en daar werden punten concreter gemaakt of in duidelijkere
context geplaatst.
De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking stuurt de aanpassingen door naar de leden
van de sportraad.
De aangepaste teksten zullen volgende vergadering worden geagendeerd.

8.4. WG tornooien (Firmin)
Het volleybaltornooi zal plaats hebben op vrijdag 31 augustus 2018

9. Sportregio overleg en vorming
Het verslag van de sportregio van 09/01/2018 werd overlopen.

10. Adviezen
/
11. Jumelages
Herentals is gejumeleerd met Alphen (Duitsland), Cosne sur Loire (Frankrijk) en Ijsselstein
(Nederland).
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Verschillende verenigingen trachtten een activiteit samen met een vereniging uit een
jumelagegemeente te organiseren. Vooral met een vereniging uit Ijsselstein. Vaak echter bleef het bij
contacten en werd er weinig effectief georganiseerd. De sportraad is daarom een ideaal forum om
die samenwerkingen toch te stimuleren. Een groot struikelblok is dat verenigingen niet altijd even
goed weten welke mogelijkheden ter ondersteuning het stadsbestuur aanbiedt. Peter vraagt alle
mogelijkheden op bij de dienst toerisme en bundelt die voor de verenigingen.
Voor de sportverenigingen is het interessant om weten dat Ijsselstein een gemeente is van gelijke
grootte als Herentals. Ze hebben dan ook een uitgebreid aanbod aan verenigingen om mee samen te
werken.

12.Ook wij sporten geestig gezond
Het stadsbestuur ondertekende het charter “Ook wij sporten geestig gezond”. Dit is een charter die
een engagement vraagt van sportverenigingen om kinderen en jongeren met psychische
kwetsbaarheden welkom te heten. Het charter steunt op de volgende pijlers:
- De vereniging biedt een warm onthaal aan psychisch kwetsbare sporters;
- De sportclub is een veilige plaats voor iedereen;
- Iedere sporter mag zich op eigen ritme ontwikkelen;
- De sportclub heeft een gemakkelijk bereikbare vertrouwenspersoon;
- De trainer heeft begrip voor de noden van alle spelers.
Verschillende sportverenigingen merken op dat het voor een vereniging vaak moeilijk is om
tegemoet te komen in kader van inclusief werken binnen een sportvereniging. Het gaat dan
voornamelijk over de sporttakken waarbij hun werking voornamelijk gebaseerd is op competitie of
waarbij het effectief gaat over een ploegsport. Verenigingen hebben vaak niet de nodige knowhow
over hoe ze moeten omgaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daarbij zijn veel
trainers niet opgeleid om deze inclusie te implementeren. Door meer inclusief te werken leggen
verenigingen zichzelf en de vrijwilligers een behoorlijke bijkomende last op. Voldoen aan en rekening
houden met charter als deze weegt op de werking.
De sportraad geeft hiermee een duidelijk signaal dat er vaak een tekort is aan trainers en actieve
vrijwilligers. Dit is een breed gedeelde problematiek waarbij verschillende verenigingen op zoek zijn
naar oplossingen. Dit is weliswaar een thema waarbij het stadsbestuur kan ondersteunen. De
sportraad vindt het belangrijk dat het bestuur in de toekomst verenigingen kan ondersteunen op vlak
van de vrijwilligerswerking van de clubs. De sportraad neemt dit punt mee in haar
beleidsaanbevelingen.
De verantwoordelijke van het charter “ook wij sporten gezond” stelden voor om tijdens een
algemene vergadering van de sportraad een voorstelling te geven. De sportraad vindt het een goed
idee om een open sportraad te houden en de spreker uit te nodigen. De dienst sport, jeugd &
internationale samenwerking neemt contact op met de spreker en bekijkt de mogelijkheden.

Contactgegevens raad van bestuur sportraad
Voorzitter

Van Grieken Peter

Daalakker 47

014-23 20 22

Secretaris

Tiebos Christel

Madrigaalstraat 6A

0497-82 25 58

peter.vangrieken@pandora.be
christel.tiebos@skynet.be
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Schatbewaarder
Ondervoorzitter
Feestleider
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Schepen van
sport
Administratie

Rutten José
Ryken Firmin
Corthout Albert
Thys Piet
Poortmans Muriel
Van Goubergen Elke
Allaerts Peter
Goris Leo
Smets Rudi
Fornoville Inge
Bergen Liese

Stadsbestuur
Herentals sportdienst
Burelen
De Vossenberg
Yves De Lat
Jef Wellens
Sport Vlaanderen Beyens Renilde

Zavelstraat 25
Boerenkrijglaan 82
Scheppersstraat 20
Koulaak 49
Larikslaan 14
Poederleeseweg 65
Vossenberg 48
Ghandiplein 1/102
Sint Waldetrudisstr. 59
Galgeveld 1
Spekmolenstraat 53

014-22 17 80
014-21 85 17
014-21 99 79
0475-519 578
0475-261 293
0495-241 740
0497-470 018
0485-151 508
014-21 69 80

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 93

014-28 52 50

sportdienst@herentals.be

Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

0486-02 16 89

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.liese.bergen@herentals.be

sportraad-herentals@pandora.be
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