Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 1 DECEMBER 2016

Plaats

Vergaderzaal Sporthal De Vossenberg - Markgravenstraat 93 – Herentals

Aanwezig

Leo Goris, Krista Janssen (notulist), José Rutten, Firmin Ryken, Rudi Smets,
Piet Thys, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken
(voorzitter), Wim Verwerft (afdelingshoofd sport, jeugd en internationale
samenwerking)

Verontschuldigd

Renilde Beyens (Sport Vlaanderen), Albert Corthout, Muriel Poortmans

Afwezig

Peter Allaerts, Inge Fornoville, Wies Verheyden (schepen van sport)

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering van 3 november 2016. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
EuroGifts - reclamefolder
16/11: Stad Herentals – goedkeuring aanvraag voor projectsubsidies aan erkende Herentalse
sportverenigingen

2.2. mails van:
30/10: HC Artemis – erkenning door Vlaamse Hockey Liga
04/11: Cirq’ulation Locale – shows/acts van cirq’ulation locale
25/11: Bart Caubergh – overlegmoment Voetjebal België – doorsturen naar de voetbalverenigingen

2.3. te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

Mail overlegmoment
Voetjebal België doorsturen
naar de voetbalverenigingen

sportdienst

10/12/2016

Opmerking

3. Uitgaande briefwisseling
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3.1. brieven aan:
10/10: cbs – advies subsidies medewerking sportacademie 2017
10/10: cbs – advies opheffing erkenning als Herentalse sportvereniging – Karate Kempen en HYC
10/10: sportclubs en genodigden – Uitnodiging algemene vergadering

3.2. mails aan:
18/11: RVB, clubs – verslag Raad van Bestuur 03/11/2016
25/11: RVB – uitnodiging en dagorde bestuursvergadering 01/12/2016
22/11: ThreeAndMore – toelichting geven in Herentals voor alle verenigingen – nog geen reactie
ontvangen van ThreeAndMore. De roadshow was de week van de vergadering van november
en ook een latere datum in Gent. Het was niet de bedoeling om naar Gent te rijden om de
uiteenzetting nogmaals te horen. Daarom werd gevraagd aan ThreeandMore om naar
Herentals te komen om een infomoment te organiseren voor alle verenigingen.

3.3. te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

Herinneringsmail sturen naar
ThreeAndMore

sportdienst

10/12/2016

Opmerking

4. Felicitatiebrieven
Hond Wolfspitz Shadow werd Belgisch en Nederlands kampioen. Op internet is er niets van terug te
vinden. De club gaat de kandidatuur voor de kampioenenhuldiging binnenbrengen.

5. Trofeeën + stock geschenken
/

6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen. Het kasverslag wordt goedgekeurd.
De censoren controleerden op 01/12/2016 de boekhouding van de sportraad.

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

De sportraad gaf positief advies voor de opheffing van de erkenning als Herentalse
sportvereniging van Karate Kempen en de HYC omdat deze clubs geen werkingsverslag
binnenbrachten. Bij de opmaak van het cbs i.v.m. de opheffing van deze 2 clubs bezorgde de HYC
toch nog een werkingsverslag. Omdat er in het erkenningsreglement geen datum bepaald wordt
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-

-

waarop het werkingsverslag moet bezorgd worden om de erkenning te behouden, werd het
voorstel tot opheffing van de erkenning van de HYC in de cbs niet mee opgenomen.
Samenwerking Neteland: er wordt een samenwerking gepland op verschillende
beleidsdomeinen: bibliotheek Neteland, aanbod en zomer van het Neteland. Het aanbod van de
zomer van 5 gemeenten wordt gebundeld. Er wordt als proef op deze domeinen samengewerkt
deze legislatuur.
AGB Sport & Recreatie: normaal is er geen budgetwijziging 3. Omwille van de fiscaliteit van het
AGB was dit nodig om geen zware financiële problemen te krijgen.

8. Werkgroepen
8.1. WG statuten, huishoudelijk reglement (Peter V.G., Piet, Muriel, Rudi, Wim)
/
8.2. WG algemene vergadering, huldiging (Firmin, Christel, Albert, Peter A., Peter V.G.,
Walter G.)
De werkgroep is niet samen geweest.
Peter Van Grieken stelt zich kandidaat om aan te sluiten bij deze werkgroep.
Algemene vergadering
Donderdag 8 december 2016 – aula Sport Vlaanderen
Spreker: Koen Vermeulen – vrijwilligerswerking – kostprijs 250 euro. De factuur komt van Dynamo
Project. Water voor spreker voorzien. De spreker komt tegen 20.15 uur. Wim ontvangt hem.
Aan Sport Vlaanderen verlengkabels, verhoog om scherm op te zetten en flipshart voor spreker
vragen.
De presentatie wordt overlopen. De taakverdeling wordt besproken:
Aanmeldingen en uitdelen drankbonnetjes: Firmin en Albert. Bij afwezigheid van Albert, Elke of Leo
Clubfiches uitdelen: Krista
De voorzitter vraagt dat iedereen om 19 uur aanwezig is om de zaal klaar te zetten.
Wim gaat samen met de subsidiereglementen een toelichting geven over de nieuwe clubfiche.
Wim vragen aan Wies of hij naar de algemene vergadering komt. De voorzitter gaat Wies bedanken
voor zijn 16 jaar als schepen.
Huldiging
Vrijdag 17 maart 2017 – cc ’t Schaliken
Vóór de vergadering van januari wordt een voorstel voor de cadeautjes rondgestuurd aan de leden.
Tijdens de vergadering van januari kan dit dan besproken worden.
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8.2.1. Te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

- Aula Sport Vlaanderen
klaarzetten voor de AV
08/12/2016 om 19 uur
- Het nodige materiaal vragen
aan Sport Vlaanderen
- Voorstel voor cadeautjes
huldiging rondsturen aan de
leden

Alle leden

08/12/2016

sportdienst

08/12/2016

WG
AV/huldiging

vóór de
vergadering van
05/01/2017

Opmerking

8.3. WG opvolgen sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, decreet
Lokaal Sportbeleid (José, Piet, Wim, Peter V.G., Leo)
/

9. Sportregio overleg en vorming
Verslag van 7 november 2016 - subsidiereglementen.
De gemeente Olen wil hun subsidiereglementen sterk vereenvoudigen en heeft gevraagd om dit
samen met de regiogemeenten te bekijken. Bij sommige gemeenten heeft de sportraad een bijdrage
in de opmaak van het subsidiereglement maar niet in alle gemeenten. Iedere gemeente heeft zijn
eigenheid en stelt zijn eigen prioriteiten. Iedere gemeente vult ook zelf de puntenverdeling in. Het
zou voor de sportdiensten en ook voor de clubs gemakkelijker zijn dat de subsidieaanvragen tegen
volgende legislatuur digitaal kunnen aangevraagd en verwerkt worden. Op de markt is de software
echter nog niet zo ver gevorderd. Ook omdat subsidiereglementen overal verschillend zijn. In de
toekomst zou het wel mogelijk zijn om via een app van dropbox een digitale handtekening te
plaatsen. AC Herentals werkt met een software systeem voor de administratie van de club. Er zijn
veel mogelijkheden maar het systeem is niet ideaal en heeft al veel geld gekost.
Verslag van 22 november 2016 – SNS-pas, sportinfrastructuur, automatische processen
Verslag nog niet ontvangen.

10. Adviezen
Aanvragen subsidies kadervorming:
Advies sportraad: positief voor VC Herentals 300 euro, de Herentalse Zwemclub 404,43 euro, Blijf-Fit
75,51 euro, Corpus Sanum 764,78 euro, negatief voor judoclub Kiai Ryu

11. Dynamo Project
Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017 – workshop voor sportclubs
Inschrijvingen;
via sportdienst Herentals: AC Herentals en Locorotondo
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via Vlaamse Basketballiga: Basketbalclub Berlaar
via voetbalfederatie
: Kon. Witgoor Sport Dessel
via gymnastiekfederatie : Nova Keurturnen Turnhout
Er zijn momenteel 5 inschrijvingen voor Herentals. Het maximum is 12. De inschrijvingen dienen te
gebeuren voor de start van de eerste workshop.
Data van de workshops: 6 februari, 20 maart, 14 juni, 4 oktober en 11 december 2017, telkens van 19
tot 22 uur.

12. Kandidaturen secretaris sportraad/WG AV-huldiging
Christel Tiebos wenst vanaf 2017 haar ontslag aan te bieden als secretaris van de sportraad. Er zijn
geen leden die zich kandidaat stelden om de functie van secretaris over te nemen. De voorzitter stelt
voor om het takenpakket lichter te maken door bepaalde zaken over te nemen. De voorzitter vraagt
of Christel dan nog tot de volgende legislatuur secretaris van de sportraad wil blijven. Christel stelt
dat het takenpakket niet het probleem is maar dat de motivatie ontbreekt. Christel gaat over het
voorstel van de voorzitter nadenken.
De voorzitter stelt zich kandidaat om bij de werkgroep AV-huldiging aan te sluiten.

De vergadering van 5 januari 2017 met de aansluitende nieuwjaarsreceptie gaat door in de Lakenhal.

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

Contactgegevens raad van bestuur sportraad
Van Grieken Peter
Daalakker 47
014-23 20 22
Tiebos Christel
Rutten José
Ryken Firmin
Corthout Albert
Thys Piet
Poortmans Muriel
Van Goubergen Elke
Allaerts Peter
Goris Leo
Smets Rudi
Fornoville Inge
Verheyden Wies

Stadsbestuur
Herentals sportdienst
Burelen
De Vossenberg
Wim Verwerft
Krista Janssen
Sport Vlaanderen Beyens Renilde

peter.vangrieken@pandora.be

Madrigaalstraat 6A
Zavelstraat 25
Boerenkrijglaan 82
Scheppersstraat 20
Koulaak 49
Larikslaan 14
Poederleeseweg 65
Vossenberg 48
Ghandiplein 1/102
Sint Waldetrudisstr. 59
Galgeveld 1
Ekelstraat 49

0497-82 25 58
014-22 17 80
014-21 85 17
014-21 99 79
0475-519 578
0475-261 293
0495-241 740
0497-470 018
0485-151 508
014-21 69 80

christel.tiebos@skynet.be
jose.rutten4@skynet.be
firmin.ryken@skynet.be

014-21 63 95

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.wies.verheyden@herentals.be

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 93

014-28 52 50

sportdienst@herentals.be

Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

sportraad-herentals@pandora.be
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