Algemene vergadering sportraad

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DONDERDAG 8 DECEMBER 2016

Plaats

Aula Sport Vlaanderen Herentals om 20 uur

Aanwezig:

burgemeester Jan Peeters, schepen Jan Bertels, gemeenteraadslid
Liese Bergen

Sport Vlaanderen

Renilde Beyens

Afdeling sport, jeugd en
Internationale samenwerking Krista Janssen
Bestuursleden

Peter Allaerts, Albert Corthout, Leo Goris, José Rutten, Firmin Ryken,
Rudi Smets, Piet Thys, Christel Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van
Grieken

Sportverenigingen

AC Herentals, Bavodravers Noorderwijk, BC Magic-Dice, Blijf-fit,
Corpus Sanum, De Kloppers Lu Kraft, Herentalse badmintonclub,
Herentalse basketbalclub, Herentalse ijshockeyclub, Herentalse
Tennisclub, Herentalse Triatlonclub, Herentalse zwemclub,
Hondenclub St. Bavo, IEsport, Jogclub Herentals, judoclub Kiai Ryu,
KAMC Herentals, Kempische Duikschool Campinia, KWB-sportcomité,
Circusschool Locorotondo, Makoto Jutsu Do, Model Aero Club,
Okinawa Karate, OKRA Herentals St. Antonius, OKRA St. Waldetrudis,
Petanqueclub Herentals, Real Noorderwijk, Recreas Sportclub
Herentals, VC Sint-Janskring, SKS Herentals, Sportieve senioren, ’t
Wipke, The Wing Revolution, TIR Der Kempen, Titans Base- en
Softbalclub, VC Herentals, VC Sint-Janskring, Vennebowlers

Verontschuldigd:

Inge Fornoville, Muriel Poortmans, Julia Peeters, Simon Vantomme,
schepen Wies Verheyden, schepen Jan Michielsen, Wim Verwerft

1. Verwelkoming
Door de voorzitter, Peter Van Grieken
De voorzitter meldt dat de gastspreker Koen Vermeulen later komt wegens een ongeval op de E313.
Daarom wordt eerst de vergadering doorlopen en komt de gastspreker later aan de beurt. De
voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de algemene vergadering van de
sportraad.
2. Jaaroverzicht
Door de voorzitter, Peter Van Grieken
 De punten waarop advies werd gegeven worden overlopen.
 de werkgroepen en hun activiteiten worden overlopen. De werkgroepen staan ook open voor
niet-leden van de sportraad. Kandidaten die zich voor een werkgroep van de sportraad willen
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inzetten, kunnen dit laten weten aan de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking of
de sportraad.
 overzicht van de sportlaureaten 2015:
Sportlaureaat jeugd dames: Charissa Jochems (zwemmen)
Sportlaureaat jeugd heren: Kwinten Torfs (atletiek)
Sportlaureaat dames: Hannelore Veraart (schieten)
Sportlaureaat heren: Bart Liekens (zwemmen)
Sportclub: Herentalse Zwemclub
Sportverdienste: Walter Geuens (AC Herentals)
Automatische laureaat: Jozef Verboven (hondensport)
Wout van Aert (veldrijden)
Sanne Cant (veldrijden)
Publieksprijs: Hannelore Veraart
 de sportgids is te raadplegen op wiki.herentals.be/sportgids/node/49480. Wijzigingen worden
online up-to-date gehouden. Wijzigingen kunnen steeds doorgegeven worden aan de afdeling
sport, jeugd en internationale samenwerking.
 Dit jaar werden 2 bijscholingen georganiseerd: de nieuwe leerlijn zwemmen en G-atletiek
3. Financieel verslag
Door de penningmeester, José Rutten
De penningmeester geeft een voorstelling van het financiële gedeelte over het werkjaar 2016. De
censoren nemen dan even het woord. De censoren Dirk Van Thielen en Jan De Ceuster controleerden
het kasverslag 2016. Zij bevestigen dat de boekhouding correct gevoerd werd. De Raad van Bestuur
wordt ontlast.
4. Aanduiding censoren
Door de voorzitter, Peter Van Grieken
De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn die als censor willen optreden voor de controle van de
boekhouding voor 2017. Er zijn geen kandidaten. De censoren Dirk Van Thielen en Jan De Ceuster
worden terug aangesteld voor 2017.
5. Varia
Door de voorzitter, Peter Van Grieken
De kampioenenhuldiging gaat door op 17 maart 2017. Kandidaturen kunnen bezorgd worden bij de
afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking tot uiterlijk 15 januari 2017 met (liefst) een
digitale foto. De voorzitter vraagt om de datum te respecteren omdat er heel wat voorbereiding
voorafgaat aan de huldiging.
Clubs die een demo willen geven op de kampioenenhuldiging in 2017 of volgende jaren kunnen
contact opnemen met Krista Janssen van de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking.
6. Opmerkingen clubfiches
Door de voorzitter, Peter Van Grieken
 Bij de opmerkingen is gebleken dat voor een aantal clubs het gebrek aan gepaste
sportinfrastructuur een probleem vormt. Hier zal de burgemeester later op terug komen.
 Een club meldt dat er te weinig persbelangstelling is. Alle erkende verenigingen kunnen een
publicatie laten opnemen in de stadskrant via www.herentals.be/publicatie-stadskrant.
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Drukwerk voor projecten ondersteund door de stad kan aangevraagd worden via
www.herentals.be/herentals-drukwerk. Er is een perslijst te vinden op
www.herentals.be/perslijst met de contactgegevens van de lokale pers. De verenigingen kunnen
de pers zelf contacteren bij een activiteit.
7. Rondvraag
Door de voorzitter, Peter Van Grieken
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er vragen zijn. Vanuit het publiek worden volgende vragen
gesteld:
Vraag 1: wanneer wordt begonnen aan de nieuwe sporthal in Noorderwijk?
Vraag 2: De eigenaar van de sporthal in Noorderwijk is overleden. De tarieven worden duurder.
Reactie voorzitter: de tarieven voor de erkende verenigingen blijven hetzelfde.
Vraag 3: VC Herentals heeft vergaderzalen, op Sint Janneke hebben verenigingen een behoefte aan
betaalbare infrastrucuur, kan de stad hierin geen rol spelen?
Vraag 4: Westerlo heeft voor Oosterzonen en VC Westerlo een kunstgrasveld laten aanleggen,
waarom Herentals niet?
Vraag 5: Olen investeert in zijn sportinfrastructuur (vb Buul), wat gebeurt er in Herentals.
Intussen is de gastspreker aangekomen. Koen Vermeulen zal eerst zijn sessie i.v.m. vrijwilligersbeleid
brengen.
8. Spreker ‘aantrekken en motiveren van vrijwilligers’
Door Koen Vermeulen, Dynamo Project
Koen Vermeulen startte als vrijwilliger in 1990 als leider binnen de plaatselijke jeugdbeweging. Hij is
sinds 1996 beroepshalve actief als organisator van vrijwilligerswerk. Sinds 2009 is hij actief als
consulent vrijwilligersbeleid. In 2001 wordt de vennootschap Koen Vermeulen Comm. V. opgestart.
Sinds 1 juli 2013 zet Koen Vermeulen de stap naar een full-time engagement als zelfstandig
trainer/coach binnen het vrijwilligerswerk. Hij zette een punt achter zijn loopbaan binnen de
welzijnssector om zich volop te focussen op de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Meer
informatie vindt u op de website www.vrijwilligerswerkwerkt.be.
De presentatie vindt u in bijlage.
Hierbij doet de sportraad een oproep om in te schrijven voor de workshops “een
vrijwilligersvriendelijke sportclub”. Deze vijf workshops gaan door in Herentals op 6 februari, 20
maart, 14 juni, 4 oktober en 11 december 2017, telkens van 19 tot 22 uur. Informatie bekomen en
inschrijven kan bij de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking.
9. Slotwoord
Door de burgemeester, Jan Peeters
De burgemeester verontschuldigt de schepen van sport en de sportfunctionaris voor hun afwezigheid
om medische redenen.
De subsidiereglementen worden niet gewijzigd. Alleen voor de schoolsport zullen er wijzigingen zijn
maar dat moet nog verder uitgewerkt worden met de sportdienst. Tegen de nieuwe legislatuur is het
de bedoeling om de subsidiereglementen te vereenvoudigen op maat van de stad. Dat is mogelijk
omdat de richtlijnen van Sport Vlaanderen niet meer gelden en er in het reglement dus geen
rekening meer mee moet gehouden worden.
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De zaaluren in de Vossenberg en de sporthal in Noorderwijk zijn zeer schaars. Een eventuele
oplossing voor de toekomst ziet het bestuur in de nieuwe sporthal in de Ieperstraat. Hopelijk kan het
bestuur met Kosh hierover tot een overeenkomst komen.
De sportdienst en de jeugddienst gaan in 2017 meer samenwerken en mensen inzetten op waar ze
goed in zijn. Een voordeel is dat de permanentie verbetert en dus de service naar de burgers toe.
Begroting 2017:
 Renovatie Netepark: er werd een studiebureau ingezet om tegen 2019 een studie op te maken
voor de renovatie van de binnenbaden.
 Er werd 600.000 euro voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de
voetbalverenigingen. Er zijn 2 mogelijkheden:
1) in het Netepark voor alle clubs
2) in co-financiering samen met de clubs op eigen terrein
Wat betreft de nieuwe sporthal in Noorderwijk moet de Vlaamse overheid militaire zone omzetten in
recreatiezone. Deze procedure is nog niet opgestart. Tot 2019 hebben de Noorderwijkse clubs de
zekerheid dat ze terechtkunnen in de sporthal van Noorderwijk.
Er werd ook met Sport Vlaanderen samen gezeten. Sport Vlaanderen is een infrastructuurplan 2020
aan het opmaken om te bekijken wat er nog mogelijk is op de site van Herentals, wat er nog kan
geïnvesteerd worden, wat er nog nodig is. Ook de sportraad kan hierin een inbreng doen.
De burgemeester bedankt de leden van de sportraad voor hun inzet.
Schepen van sport Wies Verheyden gaat per 1/1/2017 met pensioen. Op de gemeenteraad wordt zijn
opvolgster aangesteld. De nieuwe schepen van sport wordt Liese Bergen.
En nu is het tijd om een drankje te nuttigen.
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