Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 5 APRIL 2018 – 20 uur

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30.

Aanwezig

Peter Allaerts, Leo Goris, Muriel Poortmans, Firmin Ryken, Rudi Smets,
Christel Tiebos, Peter Van Grieken, Elke Van Goubergen, Liese Bergen
(schepen van sport), Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd

Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Albert Corthout, Inge Fornoville, Muriel
Poortmans, José Rutten, Piet Thys, Yves De lat

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering 1 maart 2018 wordt goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:
- AC Herentals: resultaten
- Oproep Europese Week van de Sport/Maand van de sportclub: Sport Vlaanderen doet een
oproep om samen met hen een project uit te werken in kader van de Europese Week van de
Sport. Kandidaat trekkers kunnen een projectvoorstel doen voor eind mei 2018. De mail met
meer informatie is toegevoegd als bijlage.
- Europees kampioenschap wielrennen voor politie: de oproep is verstuurd naar de verschillende
sport- en jeugdverenigingen.
- Shopping Festival: Jenny De Becker vraagt vanuit Thals vzw of er verenigingen interesse hebben
om op het Shopping Festival (Braderij) te staan tussen 27 en 30 juni. Je kan daar je vereniging
promoten, iets verkopen (let wel op dat je geen concurrentie bent voor de lokale handelaars),
iets ludiek doen,… Interesse? Stuur een mail naar info@helemaalherentals.be en laat daarin
weten wat je wil doen, hoeveel ruimte je nodig hebt en wanneer je een standje zou willen
bemannen.
- Vlaams tijdschrift voor sportbeheer

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
3.2. mails aan:
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4. Felicitatiebrieven
-

HYC: Belgisch kampioen Ere en U16
AC Herentals: verschillende titels
Team Ice Spirit - Stars: Vlaams kampioen Synchroonschaatsen
Jonathan Payne: Wereldkampioen Short Mat Bowls singles

5. Trofeeën + stock geschenken
-

Overzicht stock en bestellen medailles: De sportraad koopt 200 medailles van iedere kleur aan.
AC Herentals: 20 x goud, zilver, brons + 10 aandenkens: Goedgekeurd
HZC: 8 x goud, zilver en brons: Goedgekeurd
HZC: tegemoetkoming 300 medailles: Goedgekeurd voor een maximum van €250,00 incl. BTW
VC: tegemoetkoming medailles jeugdtoernooi: Goedgekeurd voor een maximum van €250,00
incl. BTW
Sint-Sebastiaansgilde: 20 medailles + 3 trofeeën: Goedgekeurd
SKS: maximum aantal medailles: Goedgekeurd voor maximaal 150 stuks

6. Kasverslag
De penningmeester was niet aanwezig. Het financieel verslag wordt op volgende sportraad
overlopen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen. De beslissingen van het college
van burgemeester en schepenen vindt u terug op: https://www.herentals.be/besluitenschepencollege . De beslissingen van de gemeenteraad vindt u terug op
https://www.herentals.be/beslissingen-gemeenteraad .

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 kampioenenhuldiging werd goed ontvangen door het publiek. De huldiging was kort en krachtig,
deze moet ook niet langer duren. Het afwisselen van sprekers gaf extra dynamiek aan het geheel. De
demo van Rock ’n Roll Extreme was spectaculair. De sportraad merkt dat één demo ruim voldoende
is. De Stattler en Waldorf van dienst werden goed ontvangen en zorgden voor een vlotte overgang
tussen de verschillende segmenten.
Bij het uitreiken van de diploma’s brengen we volgend jaar een extra markering op het podium aan
zodat het publiek goed ziet wie de kampioen is. Vorig jaar kregen spelers van jeugdploegen allemaal
een medaille. Dit jaar is dit niet gebeurd. Hiervoor moet de sportraad weten hoeveel personen
aanwezig zullen zijn.
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OP de vraag of er mogelijkheden zijn om de te huldigen kampioenen op een vlottere manier naar en
van het podium te laten gaan komt het voorstel om de laureaten samen met de kampioenen op het
podium te vragen en na de bekendmaking van de kampioenen de verkozen laureaten direct in de
bloemetjes te zetten. De sportraad geeft aan dat de verkiezing van de sportlaureaten los staat van de
sportkampioenen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen als sportlaureaat, maar hoeft daarom niet
noodzakelijk als kampioen gehuldigd te worden. Daarom blijft ook de voorkeur om de kampioenen te
huldigen apart van de verkiezing van de sportlaureaten.
De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking (SJI) wil de verkiezing van de sportlaureaten
breder opentrekken naar de volledige Herentalse bevolking. De sportraad geeft hierbij aan dat ze een
vertegenwoordiging is van de Herentalse sportclubs. En dat de kampioenenhuldiging voornamelijk
vanuit en voor de verenigingen wordt georganiseerd.
De afdeling SJI stelt voor om voor de volgende huldiging verdere stappen te zetten naar
digitalisering. Op die manier kan er veel tijd bespaard worden en kosten (zoals bijvoorbeeld
postzegels) vermeden worden. Dit kan op een eenvoudige manier door gebruik te maken van Google
Forms en Excel.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen (José,
Piet, Yves, Peter V.G., Leo)

8.4. WG tornooien (Firmin)
/

9. Sportregio overleg en vorming
Algemene vergadering: Het verslag wordt overlopen en meegestuurd als bijlage.

10. Adviezen
SKS Herentals vraagt een subsidie aan voor de uitvoering van sportinfrastructuurwerken. SKS wenst
in mei een automatische beregeningsinstallatie voor een voetbalterrein aan te leggen. SKS diende
een volledig en correct dossier in. De sportraad adviseert het dossier positief.
Erkenning Triatlonteam Technicel-Heylen Vastgoed: Het triatlonteam diende een aanvraag tot
erkenning in. Ze leverden een dossier aan zonder bewijs van verzekering. Het triatlonteam beschikt
niet over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering. De leden
verzekeren zich echter individueel bij Triatlon Vlaanderen, hun federatie.
Een van de voorwaarden voor erkenning is:
6. - heeft voor haar leden een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering en een
ongevallenverzekering afgesloten.
De sportraad gaat er van uit dat je als sportvereniging verantwoordelijkheid opneemt en instaat voor
veilig en verantwoord sporten van alle leden. Je moet daarbij kunnen aantonen dat je voor iedere
activiteit, uit buiten de wedstrijden (vb. Start to Run), de deelnemers op een correcte manier
verzekert. Een individuele verzekering per lid is in dit opzicht niet voldoende voor de sportraad. Op
die manier kan de sportclub niet garanderen of de leden effectief voldoende verzekerd zijn.
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De sportraad adviseert daarom negatief over de erkenning van Triatlonteam Technicel-Heylen
Vastgoed. De sportraad beslist om onmiddellijk en zonder verder overleg positief advies te geven
zodra de vereniging beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een
ongevallenverzekering en hiervan de polis en het betaalbewijs heeft doorgestuurd.
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