
 

 

 

  1 

Verslag vergadering sportraad 

 

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 7 JULI 2016 

 

 

 

Plaats   Daalakker 47 – Herentals 

 

Aanwezig Peter Allaerts, Albert Corthout, Firmin Ryken, José Rutten, Piet Thys, Christel 

Tiebos, Elke Van Goubergen, Peter Van Grieken, Simon Vantomme, Wies 

Verheyden, Wim Verwerft 

 

Verontschuldigd Renilde Beyens, Inge Fornoville, Leo Goris, Muriel Poortmans, Rudi Smets, 

Krista Janssen 

 

1. Notulering verslag vorige vergadering 

 

Verslag vergadering van 2 juni 2016. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Inkomende briefwisseling 

 

mails van: 

20/06: ISB – doet jouw sportraad iets met sporterfgoed?  

23/06: Sport Vlaanderen – Maand van de Sportclub: Herentals op TV! 

Voorbeeld Golfclub Witbos. Mail naar de clubs versturen 

30/06: APB Sport Sportraad – Verslag AV 10/06/2016 

Er waren weinig aanwezigen. Provinciale sportraad wordt per 1/1/2018 stopgezet. Men doet een 

oproep om vacante posten nog voor 1 jaar in te vullen.  

30/06: APB Sport Sportraad – oproep kandidaat-bestuurders Provinciale Sportraad 

30/06: Sport Vlaanderen – nieuwe inspecteur sport Vlaanderen – provincie Antwerpen 

 

3. Uitgaande briefwisseling 

 

mails aan: 

03/06: danscenter time-out – info erkenning als Herentalse sportvereniging 

09/06: RVB, clubs – verslag bestuursvergadering 02/06/2016 

28/06: RVB – uitnodiging en dagorde bestuursvergadering 07/07/2016 

 

brieven aan: 

02/06: CBS – adviesbrief huursubsidies 

03/06: CBS – voorstellen budget 2017 

03/06: VC Herentals – terugbetaling medailles/sleutelhangers jeugdtornooi 

 

4. Felicitatiebrieven 

Rik Malcorps: BK duatlon jeugd B 
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Petanque Club Herentals: ere afdeling senioren en 1
ste

 afdeling veteranen kampioen 2016 

Wies Verheyden en Peter Van Grieken gaan naar de kampioenenviering op 24 september 2016 

Biljartclub Herentals: Koen Vroemans – BK driebanden klein biljart 42 punten 

             Alfons Vervoort, Staf Van den Eynden en Achiel Mens – Bronzen medaille

             BK driebanden matchtafel  

 

5. Trofeeën + stock geschenken 

Firmin Ryken van het KWB Sportcomité bedankt de sportraad voor het schenken van de trofeeën 

voor de zomercompetitie volleybal.  

Trofeeën moeten schriftelijk aangevraagd worden bij de sportraad of de sportdienst en niet via een 

omweg. 

 

6. Kasverslag 

De uitgaven en ontvangsten worden overlopen. 

 

7. Schepencollegebeslissingen/DC AGB sport en recreatie/Gemeenteraad/RVB 

Collegebeslissingen, directiecomité AGB S & R en dagorde gemeenteraad worden doorgenomen. 

Problemen: 

- Chirocomité Noorderwijk wenst huurprijs te verhogen 

- Simon Vantomme: coördinator jeugd, sport en internationale samenwerking werd aangesteld 

 

8. Verslaggeving 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.) 

Algemene vergadering 

Donderdag 8 december 2016 – aula Sport Vlaanderen 

Spreker: Koen Vermeulen – vrijwilligerswerking ± 1 uur – kostprijs 250 euro 

 

8.3. WG opvolgen sportbeleidsplan, communicatieplan, beleidsaanbevelingen, nieuw decreet 

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

 

 Datum voor bespreking subsidiereglementen: 26 augustus om 19 uur vóór het volleybaltornooi. 

 Alle reglementen + voorbereiding opsturen naar werkgroep. 

 

8.4. WG tornooien (Firmin) 

 

 Volleybaltornooi vrijdag 26 augustus 2016 van 18.30 tot 23 uur. 12 ploegen is de maximum 

bezetting. 

 

9. Sportregio overleg en vorming 

Verslag mei 

 

10. Adviezen 

Planning bezetting zwembaden seizoen 2016-2017: geen knelpunten, wel uren te kort. 
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Planning bezetting sporthallen seizoen 2016-2017: 

 Sporthal Campus De Vesten: 

Basketbalclub wil 2 avonduren meer dan voorzien in huurovereenkomst. Moet voorgelegd worden 

aan cbs en er moeten bijkomende budgetten voorzien worden voor extra gebruik 

woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes overdag (principebeslissingen hiervoor werden 

genomen door CBS). 

Advies sr: CBS heeft beslist 28 uren, al dan niet toekenning meer avonduren moet door CBS beslist 

worden. 

 Noorderwijk: 

Chirocomité wenst huurprijs te verhogen. CBS bespreekt dit eerst met chirocomité  op basis van 

objectieve criteria. 

 Sporthallen De Vossenberg:  

• Locorotondo wil bijkomende uren vanwege lange wachtlijsten -> er zijn geen vrije uren 

Advies sr: principe dat enkel uren kunnen worden toegekend indien gevraagde uren vrijkomen, wordt 

gehandhaafd. Dit is hier niet mogelijk. 

• Sint-Janskring wil ½ uur van vorig seizoen terug van de badmintonclub  

Advies sr: principe dat enkel uren kunnen worden toegekend indien gevraagde uren vrijkomen, wordt 

gehandhaafd. Dit is hier niet mogelijk. 

       Sint-Janskring wil bijkomende uren -> optie in Morkhoven, maar liever in Herentals  

Advies sr: positief indien in Herentals geen uren beschikbaar zijn in andere infrastructuur (Kosh) 

• Herentalse Basketbalclub vraagt ½ zaal om te trainen op donderdag i.p.v. 1/3 

Advies sr: : principe dat enkel uren kunnen worden toegekend indien gevraagde uren vrijkomen, 

wordt gehandhaafd. Dit is hier niet mogelijk. Sinds 1979 traint BBC Herentals op 1/3 van de zaal 

hoewel dit niet overeenkomt met de reguliere afmetingen van een basketbalveld in sporthallen De 

Vossenberg. Sinds seizoen 2015-2016 wenst de club dit niet meer en wensen ze te trainen op ½ van de 

zaal met een volledig veld. Voorlopig blijft 1/3 van de zaal beschikbaar en dienen volleybal en 

basketbalclub zich daaraan te houden. Indien mogelijk Kosh-scholeninfrastructuur naschools wordt 

gehuurd in de toekomst om de behoeften van de andere Herentalse sportclubs ook in te vullen zoals 

dat gebeurt voor basketbal in sporthal De Vesten en clubs Noorderwijk in sporthal Noorderwijk,… kan 

hier een oplossing voor worden gevonden     

• Herentalse badmintonclub vraagt bijkomende uren op donderdag 

Advies sr: : principe dat enkel uren kunnen worden toegekend indien gevraagde uren vrijkomen, 

wordt gehandhaafd. Dit is hier niet mogelijk in sporthallen De Vossenberg 

• Herentalse Badmintonclub en Volleybalclub St.Janskring vragen bijkomende uren voor trainingen 

en voor jeugdwerking (hele avonden voor jeugd en volwassenen op aanvaardbare trainingsuren 

– niet meer tot 23:30 uur maar einduren vroeger; ….) 

Advies sr: Kosh beschikt op de Lierseweg over eigentijdse sportinfrastructuur die geschikt is voor 

badminton, volleybal, eventueel circustechnieken, curve bowls, gym, dans, krachtsporten, … zodat de 

trainingsbehoeften die de clubs jarenlang signaleren kwalitatief kunnen worden ingevuld zoals dat 

voor de basketbalclub in Sporthal De Vesten is gebeurd en voor de clubs in Noorderwijk met de 

nieuwe sporthal zal gebeuren.  
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11. Maand van de Sportclub 

Deelnemende clubs: Jogclub Herentals, ACHL, Okinawa Karate, Kiai Ryu Judo, Corpus Sanum, 

duikschool De Zeekat, HBBC, HZC, Makoto Jutsu Do 

Clubs stellen hun deuren open tijdens de maand van de sportclub. Het is niet de bedoeling dat de 

infrastructuur gratis is. De clubs worden hiervan in kennis gesteld. De clubs worden ondersteund 

door publiciteit te maken via website, stadskrant, affiche, flyers…) 

Lijst welke clubs heel de maand meedoen, welke bepaalde periode. 

 

12. Dynamo Project 

Begeleidingstraject “een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017” – workshops voor sportclubs 

In 2017 organiseert het Dynamo Project opnieuw begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke 

sportclub" voor sportclubs in samenwerking met sportfederaties en sportdiensten. De stad Herentals 

heeft zich kandidaat gesteld als partner aan deze begeleidingstrajecten. Als partner kan de 

sportdienst de sportclubs een unieke kans bieden om in Herentals aan deze workshops deel te 

nemen. Maximum 12 clubs kunnen inschrijven voor deze workshops. Per sportclub nemen 2 

personen deel. Dynamo Project factureert 310 euro per sportclub aan de stad. De deelnemende 

sportclubs betalen deze 310 euro aan de stad maar krijgen het bedrag terug als ze alle workshops 

hebben gevolgd. De workshops vinden plaats in Herentals op 6 februari, 20 maart, 14 juni, 4 oktober 

en 11 december 2017, telkens van 19 tot 22 uur. 

De sportdienst start de promotie naar de sportclubs. 

 

 

 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 

BLOSO Beyens Renilde Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10  

sportraad-herentals@pandora.be 


