Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 3 MEI 2018 – 20 uur

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30.

Aanwezig

Yves De Lat, Leo Goris, Firmin Ryken, José Rutten, Rudi Smets, Piet Thys,
Christel Tiebos, Peter Van Grieken, Elke Van Goubergen, Liese Bergen
(schepen van sport), Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd

Peter Allaerts, Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Albert Corthout, Inge
Fornoville, Muriel Poortmans

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering 5 april 2018.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
3.2. mails aan:

4. Felicitatiebrieven
De jeugdploeg U11 van volleybal club St.Janskring speelde kampioen in hun reeks.
De jeugdploeg U15 van SKS Herentals speelde kampioen in hun reeks.

5. Trofeeën + stock geschenken
Vraag SMBC voor 18 trofeeën voor de toernooien Short Mat Bowls Pairs en Short Mat Bowls Fours.
De sportraad beschikt niet over voldoende bekers om te schenken. De sportraad stelt daarom voor
om glazen borden (kleine en grote) en/of medailles te voorzien.
De sportraad beslist om offertes op te vragen voor de aankoop van verschillende trofeeën.
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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. 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.)
Algemene vergadering: De aula van sport Vlaanderen is niet beschikbaar op donderdag13 december.
De sportraad stelt voor om de algemene vergadering door te laten gaan op donderdag 6 december
om 20u in de aula van Sport Vlaanderen.

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen (José,
Piet, Yves, Peter V.G., Leo)
Beleidsaanbevelingen: De opmerkingen en aanvullingen werden overlopen. De sportdienst herwerkt
de aanpassingen. De leden van de werkgroep vervolledigen het uiteindelijke document. De
beleidsaanbevelingen worden gepresenteerd aan afgevaardigden van de politieke partijen op
donderdag 7 juni om 19 uur in de benedenzaal van het administratief centrum. De leden van de
werkgroep bereiden een presentatie voor. Nadien vindt de sportraad zelf plaats. De afdeling sport,
jeugd & internationale samenwerking stuurt een uitnodiging naar de voorzitters van de Herentalse
politieke partijen.

8.4. WG tornooien (Firmin)
/

9. Sportregio overleg en vorming
/

10. Adviezen
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Erkenning Bike-Inn: Bike-Inn Herentals diende een aanvraag tot erkenning in. Bike-Inn geeft in zijn
dossier aan dat de leden verzekerd zijn via de federatie, maar leverden geen concreet bewijs van
betaling van de verzekering.
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 de deelnemers op een correcte manier verzekert.
De sportraad adviseert daarom negatief over de erkenning van Bike-Inn Herentals. De sportraad
beslist om onmiddellijk en zonder verder overleg positief advies te geven zodra de administratie van
het stadsbestuur een schriftelijke en ondertekende bevestiging van verzekering ontvangt van BikeInn bij Cyclo Vlaanderen.
Huursubsidies:
De sportraad adviseert positief over de toekenning en de verdeling van de huursubsidies.

11. Sporten op verwijzing
Stad Herentals wil inzetten op de fysieke en mentale gezondheid van haar burgers. Daarvoor
ondertekende Herentals in het verleden al het charter van “gezonde gemeente”. Vanuit het LOGO
en VIGEZ worden tal van acties en projecten opgezet die o.a. lokale besturen ondersteunen in deze
gezonde doelstelling. Eén van de projecten is Bewegen op Verwijzing. Op 31 juli 2017 stemde het
college van burgemeester en schepenen in om dit project in 2018 uit te werken. Stad Herentals is
trekker van dit project. Alle gemeenten van de zorgregio ‘kleine stad Herentals’ (Neteland) willen het
project mee opstarten. Hiertoe is er gestart aan de opmaak van de projectaanvraag. De sportraad
ondertekent de engagementsverklaring.
De sportraad nodigt de toekomstige bewegingscoach uit voor een voorstelling tijdens de sportraad
van oktober of november en om een toelichting te geven over bewegen op verwijzing tijdens de
algemene vergadering van de sportraad in december.

12. #sportersbelevenmeer
In 2018 is de #sportersbelevenmeer-award aan zijn tweede editie toe. Het stadsbestuur engageert
zich om te voldoen aan de verschillende criteria. Als bestuur moeten we minstens op 5 criteria
inzetten. De verschillende criteria werden overlopen op de sportraad en worden als bijlage
meegestuurd met het verslag. Vooral voor criterium 4 is het belangrijk dat verenigingen de award
kunnen winnen. Hieraan is een prijs van 750,00 euro verbonden.
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