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Verslag vergadering sportraad 

 

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 

 

 

 

Plaats   Vergaderzaal Sporthal De Vossenberg - Markgravenstraat 93 – Herentals 

 

Aanwezig Albert Corthout, Leo Goris, Krista Janssen (notulist), José Rutten, Firmin 

Ryken (ondervoorzitter), Rudi Smets, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen,  

 

Verontschuldigd Peter Allaerts, Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Inge Fornoville, Muriel 

Poortmans, Peter Van Grieken (voorzitter), Wies Verheyden (schepen van 

sport), Wim Verwerft (afdelingshoofd sport, jeugd en internationale 

samenwerking) 

 

Afwezig Piet Thys 

 

Omdat de voorzitter verontschuldigd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 

 

1. Notulering verslag vorige vergadering 
 

Verslag vergadering van 1 september 2016. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Inkomende briefwisseling 
 

2.1. brieven van: 

 
16/09: Overlijdensbericht Mathilde Pellaers, echtgenote van Jules Withofs 

29/09: Dienst Sport en Recreatie – bedanking medewerking scholenveldloop 27/09/2016 

 

2.2. mails van: 

 

12/09: Ritmo Sabroso – informatie over erkenning door de stad Herentals 

De sportdienst informeerde de club over de voorwaarden voor een eventuele aansluiting bij 

de sportraad. 

19/09: Three And More – Nieuw in het gratis ThreeAndMore verenigingsplatform 

De sportdienst neemt contact op met ThreeAndMore. 

20/09: Locorotondo – tekort aan zaaluren en oplossing 

In het verslag van september werden de bemerkingen die de clubs noteerden op de 

clubfiches opgenomen. Er zijn nog clubs die kampen met een tekort aan zaaluren. De 

sportraad raadt Locorotondo aan om bij Sport Vlaanderen te informeren. 

29/09: Milieudienst – uitnodiging infoavond 03/10 project trage wegen 

De leden ontvingen via mail de uitnodiging. 
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3. Uitgaande briefwisseling 
 

3.1. brieven aan: 

 
01/09: Cbs – adviesbrief basissubsidies 

01/09: Cbs – adviesbrief impulssubsidies 

01/09: Boxing Club Herentals/Karate Kempen/HYC – bezorgen werkingsverslag. 

De Boxing Club heeft intussen het werkingsverslag binnengebracht. De HYC en Karate 

Kempen hebben nog tijd tot 31/10.  

02/09: Cbs – adviesbrief G-sport subsidies 

16/09: Fam. Withofs-Pellaers – deelnemingskaartje overlijden 

 

3.2. mails aan: 

 

19/09: sportclubs, RVB – verslag bestuursvergadering 01/09/2016 

27/09: uitnodiging en dagorde bestuursvergadering 06/10/2016 

 

4. Felicitatiebrieven 
 

AC Herentals:  

Hanne Borstlap Belgisch, Vlaams en provinciaal kampioen polsstokspringen – 

 scholieren 

Jens Desmedt  Provinciaal kampioen 100 horden – cadetten 

Arthur Engelen Provinciaal kampioen verspringen – pupillen 

Oliver Garner Provinciaal kampioen 300m – miniemen 

Fleur Hooyberghs Belgisch, Vlaams en provinciaal kampioen polsstokspringen, PK 

 kogelstoten en PK 6-kamp - cadetten 

Stijn Rombaut Provinciaal kampioen 400 horden en hinkstapspring – scholieren 

Kwinten Torfs Provinciaal kampioen hoogspringen, kogelstoten, verspringen, 

polsstokspringen en 8-kamp – cadetten 

Robbe Torfs Provinciaal kampioen 5-kamp, 80 horden en polsstokspringen – 

miniemen 

Dadjika Vanbellingen Provinciaal kampioen hoogspringen – cadetten 

Amber Willepenninckx Provinciaal kampioen hockey – benjamins 

Karin Larnoe BK kogelstoten – masters W50 

Ilse Peetermans BK 100m en 80 horden – masters W45 

Veronique Thys BK 80 horden – masters W40 

Sofie Van Accom BK 1500m - AC  

Christa Van Peer BK 5000m en 10000m – masters W55 

Maria Vranckx BK 10000m en 10km op de weg – masters W50 

 

4 x 60 pupillen H Arthur Engelen – Daan Pluym – Mika De Cat – Tibo Van Roey 

3 x 600 pupillen  H Arthur Engelen – Warre Bruyns – Daan Pluym 

4 x 80 miniemen H Oliver Garner – Tijs Bruyns – Wout Vanooteghem – Robbe Torfs 

4 x 100 cadetten D Karlien Eelen – Dadjika Vanbellingen – Femke Sauviller – Fleur Hooyberghs 
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4 x 100 cadetten H Mathias Van Gestel – Senne Van Reusel – Jarne Van Peel – Kwinten Torfs 

4 x 800 Scholieren H Senne Mols – Jelle Van Leuffelen – Jonas Geens – Thomas Vanoppen 

 

SMBC: Belgisch kampioen fours 

 

5. Trofeeën + stock geschenken 

 
Aanvraag medailles voor scholenveldloop van 27 september 2016: 24 gouden, 24 zilveren, 24 

bronzen 

Goedkeuring sportraad per mail gevraagd 19/09. De medailles werden goedgekeurd. Piet was 

aanwezig op de scholenveldloop om de medailles uit te reiken. 

 

6. Kasverslag 
 

De uitgaven en ontvangsten worden overlopen. Het kasverslag wordt goedgekeurd. 

 

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB 
 

De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R. Dit punt wordt verdaagd. 

 

8. Werkgroepen 
 

8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Wim) 
 

Nihil 

 

8.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Walter G.) 
 

Algemene vergadering 

Donderdag 8 december 2016 – aula Sport Vlaanderen 

Spreker: Koen Vermeulen – vrijwilligerswerking – kostprijs 250 euro. 

 

Christel maakt een eerste voorbereiding voor de presentatie. 

 

8.3. WG opvolgen sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, decreet 

Lokaal Sportbeleid (José, Piet, Wim, Peter V.G., Leo) 

 

Nihil 

 

9. Sportregio overleg en vorming 
 

Verslag van september. 
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10.  Adviezen 
 

1) subsidiereglementen vanaf 2017 (basissubsidies, impulssubsidies, sportacademie, huursubsidies, 

kadervorming) 

Advies sportraad: positief 

 

De vergadering gaat akkoord om het voorstel van de voorzitter te volgen voor de evenredige 

verdeling van de schoolsportsubsidies volgens het aantal leerlingen per school.  

 

- 0 - 500 leerlingen  1 punt 

- 500 - 1000 leerlingen  2 punten 

- 1000 - 2000 leerlingen  3 punten 

- 2000 – 4000 leerlingen 4 punten 

- + 4000 leerlingen  5 punten 

 

Opmerking sportraad: 

Legale tewerkstelling wordt gesubsidieerd voor clubs die gekwalificeerde jeugdtrainers 

tewerkstellen, terwijl er andere clubs zijn die gekwalificeerde jeugdtrainers hebben die 

vrijwillig (zonder vergoeding) training geven. 

 

Toelichting dienst sport en recreatie: 

Een subsidiereglement is in principe een reglement waarbij clubs die zich wensen te 

engageren om maatschappelijke doelstellingen mee te realiseren, beleidsdoelstellingen mee 

vorm te geven, ... financieel beloond kunnen worden voor die inspanningen. 

Maatschappelijk is het een doel en bekommernis van overheden, federaties, ... om clubs te 

stimuleren legaal met overeenkomsten te werken, ook en vooral bij de tewerkstelling van 

gekwalificeerde en andere begeleiders. Het is dan ook terecht en logisch dat bij het tot stand 

komen van dit kwalitatieve subsidiereglement, ook dit element van legale tewerkstelling 

vanuit de overheid mee werd geïntegreerd.  

Legale tewerkstelling biedt ook voordelen dat voor de club én voor de begeleiders rechten 

en plichten worden vastgelegd in een overeenkomst die rechtszekerheid biedt aan de club 

en de begeleider. Er is trouwens nergens vermeld dat in vermelde criteria geëist wordt dat 

begeleiders ook vergoed moeten worden om in aanmerking te komen voor deze 

criteria (voor vrijwilligers volstaan afgesloten vrijwilligersovereenkomsten waarin bv. alleen 

onkostenvergoeding of geen vergoeding, aan bod komen). Deze criteria zijn stimulerend in 

functie van alle clubs die rechtszekerheid willen nastreven en hun organisatie willen 

versterken. Dat is het uitgangspunt. 

  

2) clubfiche/schoolfiche 

Opmerking sportraad: De deadline voor het indienen van de clubfiche/schoolfiche overal hetzelfde 

formuleren. 

 

3) Projectsubsidies 

Advies sportraad: 1/3 van de kosten voor de sportraad = 50 euro, de rest van de subsidies voor AC 

Herentals = 4.050 euro 
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4) erkenning wielerclub wielertoeristen Morkhoven 

advies sportraad: De vereniging moet een bewijs voorleggen dat zij hun leden verplichten een BA en 

LO verzekering af te sluiten. Want deze verzekeringen zijn niet verplicht en kunnen altijd opgezegd 

worden. Als de vereniging aansluit bij een erkende sportfederatie zijn de verzekeringen sowieso in 

orde. 

 

11.  Dynamo Project 
 

Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017 – workshop voor sportclubs. 

AC Herentals is ingeschreven. Vanaf 1 november 2016 worden de vrije plaatsen opengesteld voor alle 

verenigingen. 

 

12.  De Wakkere Burger 
 

Bespreken boekje ‘advies-GPS – routeplanner voor adviesraden’: 

Het boekje is niet enkel bedoeld voor de sportraad maar voor alle adviesraden. Er staan wel 

interessante zaken in. In het boekje wordt aangeraden om met andere adviesraden te overleggen, 

zowel binnen als buiten de eigen gemeente.  

 

Als de sportraad de theorie in de praktijk wil omzetten hebben we een veel grotere adviesraad nodig 

met meer personen die zich willen inzetten. De sportraad zou er werk van maken maar de toekomst 

van de adviesraden is onzeker de volgende legislatuur en de politiek moet mee willen. Als het advies 

bij het beleid komt, wordt het niet altijd gevolgd. Uiteindelijk beslist de politiek hoewel er 

reglementen werden goedgekeurd. Het advies wordt overruled zonder argumentatie. 

Uiteindelijk is de sportraad slechts een adviesraad en dat is het probleem van alle adviesraden. 

 

13.  Vergaderzaal vanaf voorjaar 2017 

 
Omdat de jeugddienst en de dienst sport en recreatie vanaf het voorjaar gaan samenzitten om de 

samenwerking van de dienst sport, jeugd en internationale samenwerking te optimaliseren, wordt de 

vergaderzaal van De Vossenberg omgebouwd tot burelen. De sportraad moet de maandelijkse 

vergaderingen dan elders houden. De voorkeur van de sportraad gaat uit naar de raadzaal of de 

benedenzaal in het administratief centrum. 
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Contactgegevens raad van bestuur sportraad 

Voorzitter Van Grieken Peter Daalakker 47 014-23 20 22 peter.vangrieken@pandora.be 

Secretaris Tiebos Christel Madrigaalstraat 6A 0497-82 25 58 christel.tiebos@skynet.be 

Schatbewaarder Rutten José Zavelstraat 25 014-22 17 80 jose.rutten4@skynet.be 

Ondervoorzitter Ryken Firmin Boerenkrijglaan 82 014-21 85 17 firmin.ryken@skynet.be 

Feestleider Corthout Albert Scheppersstraat 20 014-21 99 79  

Lid Thys Piet Koulaak 49 0475-519 578 pthys@skynet.be 

Lid Poortmans Muriel Larikslaan 14 0475-261 293 muriel.poortmans@skynet.be 

Lid Van Goubergen Elke Poederleeseweg 59 0495-241 740 elke.van.goubergen@telenet.be 

Lid Allaerts Peter Vossenberg 48 0497-470 018 allaerts.peter@telenet.be 

Lid Goris Leo Ghandiplein 1/102 0485-151 508 Leo.goris51@telenet.be 

Lid Smets Rudi Sint Waldetrudisstr. 59 014-21 69 80 rudi.smets@brandweervlaanderen.be 

Lid Fornoville Inge Galgeveld 1   inge.fornoville@herentals.be 

Schepen van 

sport 

Verheyden Wies Ekelstraat 49 014-21 63 95 schepen.wies.verheyden@herentals.be 

Administratie 

 

Stadsbestuur 

Herentals sportdienst 

Augustijnenlaan 30 014-28 52 50 info@herentals.be 

Burelen De Vossenberg 

Wim Verwerft 

Krista Janssen 

Markgravenstraat 93 014-28 52 50 sportdienst@herentals.be 

Sport Vlaanderen Beyens Renilde Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10  

sportraad-herentals@pandora.be 


