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VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 7 juni 2018 – 19 uur

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30.

Aanwezig

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

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

1. Beleidsaanbevelingen
De voorzitter van de sportraad overloopt de beleidsaanbevelingen voor 2019 – 2024.

2. Notulering verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering op 3 mei 2018 werd goedgekeurd.
De sportraad vraagt om in de verslagen in de toekomst de versie te vermelden. (Nota van de
redactie: in de toekomst wordt aan de verslagen een suffix toegevoegd aan de bestandsnaam. Deze
bestandsnaam wordt vermeld rechts bovenaan het verslag. Hierbij staat “verslag_V01” voor de
ontwerpversie, “verslag_V02” voor de herwerkte versie, … , “verslag_V10” staat voor de
geagendeerde versie op de sportraad. De definitieve versie wordt opgeslagen in .pdf. Voor de
archivering in een persoonlijk archief kan je de bestandsnaam veranderen naar wens.)

3. Inkomende briefwisseling
3.1. brieven van:
3.2. mails van:
- Nick Verhoeven: Openbaar onderzoek vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie
Antwerpen (
- Medailles Judotornooi Beker der Kempen
- Uitslagen Okinawa
- Bedanking en uitnodiging SMBC tornooi
- Uitnodiging werkgroep WK short mat bowls

4. Uitgaande briefwisseling
4.1. brieven aan:
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4.2. mails aan:
- SMBC: Uitnodiging WK short mat bowls
- Politieke partijen: Uitnodiging politieke partijen
- Verslag sportraad april
- Uitnodiging sportraad mei

5. Felicitatiebrieven
Okinawa Karate – Verschillende titels
Femke Verelst -BMX
Senne Verelst - BMX
Ludo Boeckx
Corpus Sanum (De afdeling SJI vraagt de resultaten op)

6. Trofeeën + stock geschenken
Offertes trofeeën: De afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking vroeg enkele offertes op
om trofeeën te bestellen. De offertes zijn erg moeilijk te vergelijken. De afdeling sport, jeugd &
internationale samenwerking vraagt opnieuw offertes op. De sportraad vraagt de prijs voor 3
verschillende trofeeën op (goud, zilver, brons of een verschil in hoogte) en dit telkens voor 50 stuks.
Hieraan koppelt de sportraad een maximumbudget van 800 euro. De offertes moeten een foto
bevatten van de verschillende bekers.
Trofee Neteparkcup: Stadsbestuur Herentals organiseert op donderdag 28 juni een sportdag voor
alle medewerkers. Een van de activiteiten van de sportdag is de Neteparkcup. Hier nemen
verschillende ploegen het tegen elkaar op. Het stadsbestuur vraagt hier een trofee voor. De
sportraad beslist om een trofee aan het stadsbestuur te schenken.
Het KWB sportcomité vraagt 7 medailles van iedere kleur en 5 aandenkens aan voor hun
Volleybalcompetitie. Daarnaast nodigt KWB Sportcomité de sportraad uit voor de finales, woensdag
20 juni om 19u30 op de terreinen aan Krakelaarsveld en de recepties van de bekerwinnaars en
kampioenen op vrijdag 29 juni om 19u30 in de Lakenhal.

7. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen.

8. 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 .

9. Werkgroepen
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9.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Yves)
/
9.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Peter V.G.)
Algemene vergadering: De aula in Sport Vlaanderen is gereserveerd op donderdag 6 december 2018.
Oproep voor kandidaten SR – opzoeken huishoudelijk reglement en statuten
Profiel opzoeken

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

9.4. WG tornooien (Firmin)
Volleybaltornooi vrijdag 31 augustus van 18.30 tot 23 uur.
Iedereen die een ploeg kan vormen mag meedoen (familie, vrienden, collega's, ...)

10.Sportregio overleg en vorming
/

11. Adviezen
Gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur seizoen 2018 – 2019: De sportraad adviseert unaniem
positief op de door de administratie voorgestelde zaalbezetting.

12. Openbaar onderzoek vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed
provincie Antwerpen
Agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Beschermen start met een openbaar onderzoek
om een inventaris van bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen vast te stellen. Je kan van 1
juni 2018 tot en met 30 juli 2018 opmerkingen en bezwaar aantekenen. Meer info op:
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29

13. Europese Week van de Sportclub / Maand van de Sportclub
Europese Week van de sportclub:
Op zaterdag 22 september en zondag 23 september vindt de Europese Week van de Sportclub plaats
op de terreinen van Golfclub Witbos. Dit is een organisatie die gesubsidieerd wordt door Sport
Vlaanderen en effectief georganiseerd door Golfclub Witbos. Alle Herentalse sportverenigingen
mogen daar gratis hun sport vereniging promoten.
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Maand van de sportclub:
In september gaat de Maand van de Sportclub door. Sport Vlaanderen roept verenigingen op om hun
deuren open te stellen. Verenigingen kunnen tot eind juli hun activiteiten doorgeven aan de afdeling
sport, jeugd & internationale samenwerking. De afdeling stuurt hiervoor nog een mail naar de
verenigingen zodra de ondersteuning van Sport Vlaanderen bekend is.
#sportersbelevenmeer:
Het stadsbestuur van Herentals engageert zich om de #sportersbelevenmeer te promoten.
Verenigingen worden gevraagd om hun activiteiten te delen onder deze hashtag. Het gaat hier
voornamelijk over activiteiten waar een positieve beleving centraal staat (bijvoorbeeld mooie
beelden, een stukje prachtige natuur, sporten met verschillende leeftijden, samenhang tussen
sporters,…), dus niet per definitie de sport ‘an sich’. Dit kadert ook in de #sportersbelevenmeerawards, waar lokale besturen en sportverenigingen prijzen kunnen winnen.

14. Kampioenenerfgoed – erfgoedkampioenen
Kempens Karakter is een intergemeentelijke samenwerkingsverband van 12 gemeenten rond erfgoed
en toerisme. Zij haalden onlangs een subsidie binnen om hun project ‘Erfgoedkampioenen –
kampioenenerfgoed’ te realiseren. Het doel van dit project is een uitgebreid publieksprogramma
samen te stellen in de eerste helft van 2019: tentoonstellingen (met randactiviteiten), fotoreportages
van clubs, vertelavonden en een educatief product voor kinderen.
De tentoonstelling bestaat uit 3 delen:
- Een generiek deel dat in elke gemeente terugkomt: algemene inleiding + blikvangers voor regio (Rik
Van Looy, Raymond Ceulemans, gouden schoenen enzovoort)
- Een specifiek deel voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven rond lokale sportfiguren en
sportclubs
- Een fotoreportage rond huidige werking van enkele clubs
Fotoreportage:
-reportage van de huidige werking van één of meerdere sportclubs, afhankelijk van het aantal
fotografen dat zich wil engageren
-alle facetten van de werking; ‘Het leven zoals het is bij een sportclubs’
-reportage zou worden gemaakt in het najaar van 2018
Timing en locatie voor Herentals
-22 tot en met 24 maart 2019 (onder voorbehoud)
Kempens Karakter zoekt de medewerking van sportclubs:
- Het aanleveren van materiaal voor de tentoonstelling: (oude) foto’s, filmpjes, documenten,
objecten, …
- Het meewerken aan fotoreportage in het najaar van 2018 (het resultaat wordt getoond op expo)
- Het meewerken aan de organisatie van de randactiviteiten in het weekend van 22/3
Vragen aan sportclubs:
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-

-

Wie kunnen we voor de club best contacteren in functie van het verzamelen van materiaal
over de club? Dit kan iemand zijn die nog actief is binnen de clubs, maar dit kan ook een
oudgediende, een trouwe supporter enzovoort zijn.
Welke clubs hebben interesse om mee te werken aan de fotoreportage? Een fotograaf zal
dan concrete afspraken maken rond wat er wanneer kan gefotografeerd worden.
Zijn er clubs die tijdens het weekend van de expo met hun werking naar buiten willen komen,
bijvoorbeeld door een demonstratie of initiatie te voorzien voor de bezoekers?
We zouden graag een klein werkgroepje samenstellen voor met het oog op de voorbereiding
van het sporterfgoedweekend in Herentals. Wie wil hier al eens mee over nadenken?

De sportraad beslist om de lokale invulling van project niet mee te trekken. De sportraad stelt aan
Kempens Karakter voor om de concrete vragen rechtstreeks aan de sportverenigingen te stellen. Ze
kunnen hiervoor beroep doen op de gegevens van de sportgids: www.wiki.herentals.be/sportgids

15. Bewegen op verwijzing
De vacature van BOV-coach werd gepubliceerd. De afdeling sport, jeugd & internationale
samenwerking stuurde deze door. De vacature mag verspreid worden.
Bijlage aan het verslag?
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