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VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 6 september 2018 – 20 uur

Plaats

Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 2200 Herentals

Aanwezig:

Firmin Ryken, Leo Goris, José Rutten, Christel Tiebos, Peter Van Grieken, Elke
Van Goubergen, Liese Bergen (schepen van sport), Jef Wellens (notulist)

Verontschuldigd:

Peter Allaerts, Yves De Lat, Inge Fornoville, Muriel Poortmans, Rudi Smets,
Piet Thys,

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering 5 juli 2018 werd goedgekeurd. Opmerking: Het bestuur van de sportraad vraagt
het secretariaat om in de toekomst de contactgegevens van het bestuur van de sportraad terug in
het verslag te zetten.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
2.2. mails van:
- Firmin Ryken: Aandenkens van Sportraad
- Blijf-Fit: Jubileumtornooi – uitreiking trofee
- Renilde Beyens: Renilde verliet vrijdag 31/08/2018 Sport Vlaanderen. Renilde bedankt de sportraad
voor de samenwerking. De sportraad vraagt de nieuwe centrumcoördinator (An Jespers) om Renilde
te vervangen als expert sport in de sportraad.

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
- Stad Herentals: Advies Budget 2019
- Uitnodiging sportraad september
3.2. mails aan:
- Alle jeugd- en sportverenigingen: Uitnodiging deelname volleybaltoernooi

4. Felicitatiebrieven
5. Trofeeën + stock geschenken
-

50 jaar Blijf Fit: De sportraad schenkt 3 trofeeën aan Blijf Fit en voorziet indien nog mogelijk
een aandenken voor hun 50 jarig bestaan.
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-

Aankoop trofeeën: De sportraad koopt 3 x 30 trofeeën aan, 70 glazen schaaltjes en 30 glazen
borden.

6. Kasverslag
7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen.

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 werkgroep kwam op maandag 27/08 samen:
De procedure voor de verkiezingen loopt identiek aan vorige verkiezingen.
Per club worden 2 afgevaardigden uitgenodigd voor de algemene vergadering. 1 man/ 1 vrouw, 1 is
effectief stemgerechtigd lid, 1 plaatsvervangend. Voor de samenstelling van het bestuur van de
sportraad houdt de sportraad rekening met de wettelijk opgelegde regels van minimale aandelen van
verschillende geslachten. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking stuurt een mailing
naar de sportverenigingen met een oproep aan personen om zich kandidaat te stellen.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 28/11/2018 kandidaat stellen. De oproep verschijnt ook in de
stadskrant van november (de publicatie hiervan is eind oktober).
De nieuwe sportraad wordt vanaf 1 februari 2019 geïnstalleerd.
Spreker: de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking vraagt de BOV-coach en de nieuwe
coördinator van Sport Vlaanderen om zich voor te stellen tijdens de algemene vergadering.

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

8.4. WG tornooien (Firmin)
Evaluatie volleybaltornooi Sportraad:
Het tornooi verliep vlot. Omwille van een vergissing was er één trofee te weinig voor een ploeg. De
sportraad zorgt nog voor deze extra trofee. Op de externe oproep kwam geen reactie, dit had dus
weinig nut. Ook de deelnemende ploegen zijn steeds dezelfde. De werkgroep bekijkt de formule voor
volgend jaar opnieuw.
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9. Sportregio overleg en vorming
/

10. Adviezen
Basis- en impulssubsidies:
41 clubs vragen basissubsidies aan waarvan:
o 38 clubs in aanmerking komen voor subsidies (42 in 2017)
o 3 clubs hebben onvoldoende kwaliteitscriteria
4 clubs vragen subsidies via een andere Herentalse adviesraad
1 club vraagt subsidies aan in Geel
8 clubs dienden een werkingsverslag in en vragen geen subsidies
5 clubs brachten geen clubfiche of werkingsverslag van 2017 binnen. Deze clubs moeten dit nog doen
om erkenning te behouden. De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking contacteert deze
clubs.
18 clubs komen in aanmerking voor impulssubsidies (19 in 2017)
De basis- en impulssubsidies worden overlopen. De sportraad merkt op dat de impulssubsidies vaak
erg fel schommelen. Dit is eigen aan impulssubsidies. Clubs krijgen namelijk meer impulssubsidies
naargelang ze meer investeren in het opleiden van gekwalificeerde trainers en jeugdtrainers. De
sportraad geeft unaniem positief advies over de verdeling.

11. Scholenveldloop
Op dinsdag 25 september organiseert de stad Herentals van 9u tot 12u de scholenveldloop. De
dienst sport, jeugd & internationale samenwerking vraagt aan de leden van de sportraad om mee
medailles uit te reiken. Firmin, Peter en Piet gaven al aan aanwezig te zijn.

12.Evaluatie reglementen
De sectormanager vrije tijd van stad Herentals vraagt aan de adviesraden om voor 27 november de
verschillende subsidie- en retributiereglementen te evalueren. De werkgroep subsidiereglementen
komt samen op maandag 1 oktober om 19 uur in sportcomplex De Vossenberg. De dienst sport,
jeugd & internationale samenwerking stuurt de reglementen en een uitnodiging voor deze
vergadering door naar de leden van de werkgroep. De resultaten van de vergadering worden
teruggekoppeld op de sportraad van oktober.
De sportraad geeft aan dat ze onlangs de reglementen nog grondig herbekeken hebben.

13. Bedanking leden Sportraad
Het zesjarige mandaat van de leden van de sportraad zit er bijna op. Het dagelijks bestuur van de
sportraad wil de rest van het bestuur van de sportraad bedanken met een barbecue in het koetshuis.
De dienst sport, jeugd & internationale samenwerking zoekt op wanneer het koetshuis vrij is en
stuurt een doodle naar de leden van de sportraad.

14. Opmerkingen clubfiches
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De opmerkingen van de clubfiches werden overlopen tijdens de sportraad. De sportraad koppelt de
opmerkingen terug tijdens de algemene vergadering op 6 december in de aula van Sport Vlaanderen.

Contactgegevens raad van bestuur sportraad
Voorzitter

Van Grieken Peter

Daalakker 47

014-23 20 22

Secretaris
Schatbewaarder
Ondervoorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Schepen van
sport
Administratie

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

Madrigaalstraat 6A
Zavelstraat 25
Boerenkrijglaan 82
Koulaak 49
Larikslaan 14
Poederleeseweg 65
Vossenberg 48
Ghandiplein 1/102
Sint Waldetrudisstr. 59
Galgeveld 1
Spekmolenstraat 53

0497-82 25 58
014-22 17 80
014-21 85 17
0475-519 578
0475-261 293
0495-241 740
0497-470 018
0485-151 508
014-21 69 80

Stadsbestuur
Herentals sportdienst
De Vossenberg
Yves De Lat
Jef Wellens

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 107 014-21 21 86

sportdienst@herentals.be

Burelen

0486-02 16 89

peter.vangrieken@pandora.be
christel.tiebos@skynet.be
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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