Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 1 maart 2018 – 19.00u

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30.

Aanwezig

Peter Allaerts, Inge Fornoville, Leo Goris, José Rutten, Firmin Ryken, Rudi
Smets, 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, Inge Fornoville, Muriel
Poortmans, Piet Thys, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering 1 februari 2018 wordt goedgekeurd. Opmerking: Niet alle bestanden komen
goed aan bij iedereen. De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking probeert meer
documenten in PDF vorm te versturen.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:
- medailles judotoernooi (zie trofeeën)

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
- laureaten 2017: uitnodigingen
3.2. mails aan:

4. Felicitatiebrieven
-

Sanne Cant WK
Wout Van Aert WK

5. Trofeeën + stock geschenken
-

De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking vraagt 25 medailles van iedere kleur
voor Scholenveldloop op woensdag 25 september. De sportraad beslist om de gevraagde
medailles te schenken.
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6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden volgende sportraad overlopen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen.
CBS 05/02:
Het college verleent toestemming aan Effe Bollen uit Morkhoven voor het organiseren van een
wielerwedstrijd ‘Grote Prijs Effe Bollen’ op 13/05/2018 in Morkhoven.
Het college verleent toestemming aan BoltDa skateshop voor het organiseren van een skatewedstrijd
op het nieuwe skatepark aan het multifunctioneel terrein op 22/07/2018.
Het college verleent toestemming aan HYC voor het organiseren van het Belgisch Kampioenschap
Ijshockey op 24 en 25/02/2018 en levert de gevraagde logistieke en materiële ondersteuning.
Het college beslist de sportkampioenen van 2017 te huldigen op vrijdag 23 maart 2018 om 20uur in
cc ’t Schaliken en neemt de kosten van de aandenkens, het drukken van de certificaten en de
receptie voor de rekening van het stadsbestuur.
Het college verleent toestemming aan de Sint Sebastiaansgilde voor het gebruik van de schietstand
van 15 april 2018 tot 15 september 2018. De schietstand bevindt zich achter werkhuis nummer 28 in
het Begijnhof.
Het college kent een subsidie van 500 euro toe aan volleybalclub Blijf-Fit voor hun 50-jarig bestaan
en 250 euro aan de Sportieve Senioren Herentals voor hun 25-jarig bestaan.
Het college besliste om deel te nemen aan de week van de “Keigezonde Kempen” van 5 maart tot 11
maart.
CBS 12/02
Het college verleent toestemming aan HoMaHe ism Strong Team Kempen, voor het organiseren van
de sterkste Man van de Kempen op 19 augustus 2018 op de Grote Markt in Herentals.
Het college verleent toestemming aan Multisport Events vzw voor het organiseren van ‘Ons Bedrijf is
Triactief’ op zaterdag 15/09/2018 in het Netepark.
Het college opende een selectieprocedure voor de functie van redder
Het college aanvaardde de kandidaten voor de functie van beheerder Netepark.
Het college besliste om in samenwerking met het VITO de rendementen en mogelijkheden van het
gebruik van de geothermische put van het Netepark te bestuderen.
CBS 19/02
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst met receptie op
dinsdag 27 februari 2018 om 14 uur in de Lakenhal voor Belgisch kampioene, Europees kampioene
en wereldkampioene veldrijden Sanne Cant.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Pak Antwerpen voor het
organiseren van ‘Antwerp Classic’ op 24 maart 2018 over grondgebied Herentals.
Het college verleent toestemming aan Flanders Classic Nv voor de organisatie van de ‘1000 km kom
op tegen kander’ over het grondgebied Herentals op 11/05/2018.
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Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Dietrich Dils voor het
organiseren van ‘Dilsini fiets festival’ op 2 juni 2018.
CBS 26/02
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Stichting Rally van de
Grensstreek voor het organiseren van een oriëntatierit over het grondgebied van Herentals op 7 april
2018.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Beheercomité Mollenhof vzw
voor het organiseren van een jogging over het grondgebied van Herentals op 15 april 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel toestemming aan de SintSebastiaansgilde om het ‘koningsschieten’ te organiseren op 3 juni 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Olivia Classic 2018 voor het
organiseren van de ‘Olivia Classic 2018’ op 17 juni 2018 over het grondgebied van Herentals.
Het college van burgemeester en schepenen gunde de heraanleg van het Spaanshofpark. Dit project
bestaat uit drie fasen. De eerste is een participatiefase, de tweede een ontwerpfase en de derde een
uitvoeringsfase.
Directiecomité AGB 19/02
De aanpassing van de geluidsinstallatie van de Vossenberg werd geagendeerd op het directiecomité.
De geluidsinstallatie wordt aangepast naar de moderne mogelijkheden.

8. Werkgroepen
8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Yves)
/
8.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Peter V.G.)
De takenverdeling en afspraken voor de kampioenenhuldiging worden overlopen.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen (José,
Piet, Yves, Peter V.G., Leo)
Beleidsaanbevelingen: Aangepaste tekst – opmerkingen en aanvullingen worden volgende sportraad
overlopen.

8.4. WG tornooien (Firmin)
/

9. Sportregio overleg en vorming
Algemene vergadering: Verslag wordt voorgelegd aan de sportraad na goedkeuring door de
gemeenteraad.

10. Adviezen
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Erkenning Bike-inn Team wordt volgende sportraad besproken.

11. Commissie Renovatie Netepark (om 20.00 uur)
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