Verslag vergadering sportraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 5 JANUARI 2017

Plaats

Lakenhal, Grote Markt z/n – Herentals

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

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

Deze vergadering van januari met nieuwjaarsreceptie gaat éénmalig door in de Lakenhal. De
volgende vergaderingen gaan door in de grote benedenzaal van het administratief centrum.
De voorzitter verwelkomt de nieuwe schepen van sport vanaf 01/01/2017, Liese Bergen. De leden
stellen zich voor en de voorzitter geeft een toelichting over het verloop van de vergaderingen.

1. Notulering verslag vorige vergadering
Verslag vergadering van 1 december 2016 en algemene vergadering van 8 december 2016.
De verslagen worden goedgekeurd.

2. Inkomende briefwisseling
2.1. brieven van:
ISB – Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer december 2016/januari 2017
ISB – opleidingsaanbod voorjaar 2017

2.2. mails van:
01/12: Panathlon International-Vlaanderen – Panathlon Stipendium 2017 ter waarde van € 10.000
De afdeling SJI heeft niet de mogelijkheid om aan dit project deel te nemen.
Vorige keer heeft de sportraad een bijdrage geleverd door de Panathlonverklaring te laten
ondertekenen door de sportclubs.
Nagaan welke sportclubs zijn aangesloten na de ondertekening. Deze clubs vanuit de
sportraad een brief sturen om de Panathlonverklaring alsnog te ondertekenen gecombineerd
met een sensibilisering voor alle sportclubs.
05/12: ThreeAndMore – toelichting geven in Herentals
Omdat de sportraad niet naar de roadshow kon gaan heeft de sportraad ThreeAndMore
gevraagd om naar Herentals te komen. Zij kunnen gratis ondersteuning bieden voor alle
verenigingen (sport, jeugd, cultuur).
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11/12:
12/12:
13/12:
13/12:
14/12:
03/01:

De afdeling SJI kijkt na wanneer het Schaliken vrij is vanaf 11 mei. Vragen aan cultuur/jeugd
om hun verenigingen hierover te contacteren. Ook via de stadskrant een oproep doen om
alle verenigingen van Herentals te bereiken.
Titans BSC – erkenning sportraad – AV (zie punt 8.2.)
K. Noordstar - afwezigheid AV (zie punt 8.2.)
Duikschool Campinia – vragen subsidie voor aankoop materiaal
Subsidies voor de aankoop van materiaal is niet voorzien in een subsidiereglement.
Herentalse kunstschaatsclub – afwezigheid AV (zie punt 8.2.)
W. Geuens – uitstap werkgroep algemene vergadering en huldiging (zie punt 8.2.)
WeAreClub.net – uitnodiging gratis roadshow 14/01/2017
Gaat door in Jette. Deze roadshow gaat over fiscaliteit, structuren van de club (vzw of fv)
Informatie doorsturen naar de sportclubs.

2.2.1. te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

1. Panathlonverklaring nieuwe clubs,
sensibilisering andere clubs
2. infoavond ThreeAndMore in Herentals
regelen
3. Duikschool Campinia in kennis stellen i.v.m.
vraag subsidies
4. mail WeAreClub.net doorsturen naar
sportclubs

Afdeling SJI

01/02/2017

Afdeling SJI

mei/juni 2017

Afdeling SJI

09/01/2017

Afdeling SJI

09/01/2017

Opmerking

3. Uitgaande briefwisseling
3.1. brieven aan:
01/12:
01/12:
13/12:
13/12:

cbs – advies subsidies kadervorming voor erkende Herentalse sportverenigingen
clubs – clubfiche – verkiezingsreglement – boekje sportkaderopleidingen 2017
Wies Verheyden – Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
ereleden – uitnodiging nieuwjaarsreceptie

3.2. mails aan:
12/12: sportclubs – digitale clubfiche
De sportraad houdt zich op maandag 27 februari beschikbaar om te helpen bij het invullen
van de clubfiches
12/12: sportclubs – digitale formulieren kandidaatstelling huldiging
15/12: RVB, clubs – verslag vergadering 01/12/2016 en algemene vergadering 08/12/2016
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3.2.1. te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

Sportclubs inlichten over hulp bij invullen
clubfiches op maandag 27/02/2017

Afdeling SJI

01/02/2017

Opmerking

4. Felicitatiebrieven
/

5. Trofeeën + stock geschenken
AC Herentals vraagt 24 gouden, zilveren en bronzen medailles voor de veldloop van 15/01/2017.
De aanvraag wordt goedgekeurd.

6. Kasverslag
De uitgaven en ontvangsten worden overlopen. Er zijn geen bemerkingen.

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB S & R/Gemeenteraad/RVB
De collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R worden overlopen. Omdat de nieuwe schepen van
sport Liese Bergen vanaf januari de schepencolleges volgt, worden de beslissingen van december
overlopen door het afdelingshoofd SJI Wim Verwerft. Vanaf volgende vergadering wordt dit
overgenomen door Liese Bergen.

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., Walter G.,
Peter V.G.)
Algemene vergadering 08/12/2016
Evaluatie:
De algemene vergadering is goed verlopen. Iedereen bleef aandachtig naar de spreker luisteren. Het
was dan ook een interessant onderwerp. De reacties achteraf waren positief. Dynamo Project vroeg
nadien om een evaluatie in te vullen. Deze werd aan de aanwezige clubs bezorgd. Er waren 40
sportclubs vertegenwoordigd.
Mail Titans BSC:
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Zij zijn nu ook aangesloten bij de sportraad van Olen. De club is niet meer actief in Herentals en
komen niet meer in aanmerking voor subsidies.
De Titans hebben ook een bemerking i.v.m. het budget dat voorzien is voor een kunstgrasveld voor
de voetbalclubs. De Titans vroegen in het verleden ook een terrein en hebben geen gekregen.
Mail Herentalse kunstschaatclub:
De Herentalse kunstschaatsclub stond in de file op weg naar de AV wegens het busaccident dat
gebeurde op de E313 en zijn niet meer op de vergadering geraakt. Zij vragen welke gevolgen dit heeft
voor de puntentelling voor de subsidies.
De sportraad gaat in geval van criteriumtekort de aanwezigheid op de AV laten meetellen.
Mail K. Noordstar:
Noordstar kon niet aanwezig zijn wegens ziekte van de secretaris. Een ander bestuurslid had de
vergadering ook kunnen bijwonen. De punten worden niet toegekend. De clubfiche nakijken en
eventueel corrigeren.
Mail Walter Geuens:
Walter wenst na de huldiging van 2017 uit de werkgroep te stappen. Walter bedanken voor zijn
medewerking aan de werkgroep.
Huldiging
Vrijdag 17 maart 2017 – cc ’t Schaliken
Van zodra alle inschrijvingen van de kampioenen binnen zijn, kan begonnen worden met de
voorbereiding van de huldiging.

8.2.1. te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

1. Mail sturen naar de Titans
2. mail sturen naar de kunstschaatsclub
3. mail sturen naar Noordstar
4. cadeau bestellen voor huldiging

Afdeling SJI
Afdeling SJI
Afdeling SJI
Christel Tiebos

09/01/2017
09/01/2017
09/01/2017
15/01/2017

Opmerking

8.3. WG sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, subsidiereglementen
(José, Piet, Wim, Peter V.G., Leo)
De werkgroep komt bijeen op donderdag 2 februari om 19.30 uur om de schoolsportsubsidies verder
te bespreken. Er is dan geen voorvergadering. De bestuursvergadering start om 20 uur.

9. Sportregio overleg en vorming
Verslag van 22 november 2016
Overzicht dienstverlening G-sport 2015
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10. Adviezen
VC Herentals: deelname Herentalse sportacademie tijdens de krokusvakantie
Advies sportraad: de sportraad geeft positief advies
BC Magic Dice: subsidie jubilerende verenigingen
Advies sportraad: de sportraad oordeelt dat de stichtingsdatum correct is en geeft positief advies
HC Artemis: aanvraag erkenning als Herentalse sportvereniging
Advies sportraad: de afdeling sji gaat na of de club al effectief 1 jaar werking heeft.

10.1. te ondernemen acties
Wat

Wie

Deadline

Nagaan of HC Artemis al effectief 1 jaar werking
heeft

Afdeling SJI

02/02/2017

Opmerking

11. Dynamo Project
Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017 – workshop voor sportclubs
Inschrijvingen:
via sportdienst Herentals: AC Herentals en Locorotondo
via Vlaamse Basketballiga: Basketbalclub Berlaar
via voetbalfederatie
: Kon. Witgoor Sport Dessel en KSK & #039 ’s Gravenwezel-Schilde
via gymnastiekfederatie : Nova Keurturnen Turnhout en Volharding Balen
geen organisatie
: Lenig en Gezwind
Er zijn 8 clubs ingeschreven voor de sessies in Herentals. Er zijn nog 4 plaatsen vrij. AC Herentals en
Locorotondo storten het inschrijvingsgeld op de wachtrekening van de sportdienst. Zij krijgen het
inschrijvingsgeld integraal terug via projectsubsidies. Er kan nog altijd ingeschreven worden tot de
start van de eerste workshop op 6 februari 2017.

12. Afspreken datum nakijken clubfiches
De clubfiches worden nagekeken na de vergadering van donderdag 6 april 2017.

13. Secretaris sportraad
Er zijn geen kandidaten om de taak van Christel over te nemen. Christel gaat akkoord met het
voorstel van de voorzitter om haar taken nog 2 jaar verder te zetten als ze ondersteuning krijgt bij de
uitwerking van de huldiging en de AV. De voorzitter vraagt aan alle bestuursleden volle
ondersteuning.
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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
Liese Bergen

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
Spekmolenstraat 53

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

Augustijnenlaan 30

014-28 52 50

info@herentals.be

Markgravenstraat 93

014-28 52 50

sportdienst@herentals.be

Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

0486-02 16 89

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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