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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op woensdag
15 februari 2017 om 19 u.
Aanwezig: Schepen Rudy Claus , voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter
Luc Vermeire, Marcel Samaey, Miguel Schautteet, Christian Ossieur,
Peter Buyle, Eric Van den Broucke, Jan Berkers,
Françoise Vanmassenhove, Koenraad De Lathouwer, Elie Soetaert,
Thierry Van Rijswijck, Stijn Bulcke.
Verontschuldigd: Joris Maes,

Agenda:
1. Welkomstwoord van de schepen van sport.
De schepen wil de beheerraad uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet en
enthousiasme bij de vele sportactiviteiten. Ook om de sport te promoten in het
algemeen. Ook de vele vrijwilligers verdienen een dikke pluim.
2. Concessie Astridpark.
De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017een nieuw lastenboek goedgekeurd,
betreffende de exploitatie van een paviljoen, een minigolfterrein en twee
tennisterreinen in het Astridpark, gelegen Astridplein 20 te 8420 De Haan
(Wenduine);
˗ wijze van verlenen: bij open aanbesteding;
˗ duur concessie: ingaande op 1 maart 2017, voor een termijn van maximum 18
jaar;
˗ concessievergoeding (minimum instelprijs) : € 6.000,00 per jaar, driejaarlijks
aan te passen aan de gezondheidsindex der consumptieprijzen.
De sportraad opteert unaniem om voor de factor sport te kiezen en er niet enkel
een horecazaak van te maken.
Woensdag 22 februari om 9 u. dienen de stukken ingediend te worden door de
geïnteresseerden.
De dossiers worden nagezien door een jury of aan alle voorwaarden worden
voldaan.
3. Evaluatie Christmas Fun Run.
˗ De eerste avondeditie was een succes.
˗ Er zijn zowel voordelen als nadelen bij een avondeditie
˗ De volgende editie vindt plaats op zaterdag 23 december 2017.
Hier zijn er opportuniteiten om iets vroeger te starten zodanig dat de jeugd nog
bij daglicht kan lopen;
˗ Speciale kerstpakken voorzien?
˗ De organisatie wordt verder uitgewerkt door de sportdienst.
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4. Project Kids Kans
In 2017 wil het gemeentebestuur in samenwerking met het O.C.M.W. De Haan
het lokale Sport- en Vrijetijdsaanbod opnieuw in de kijker plaatsen zodat meer
kinderen en jongeren de weg vinden naar een kwalitiatieve vorm van
vrijetijdsbesteding.
Enerzijds willen we de bekendbaarheid en de zichtbaarheid van het bestaande
aanbod optimaliseren en anderzijds willen we inzetten op de toegankelijkheid van
de verschillende initiatieven.
De sport- jeugd- en cultuurdienst en het O.C.M.W. De Haan werken hieromtrent
samen.
Er zal een grote Sport- en Vrijetijdsbeurs plaatsvinden op zaterdag 2 september
2017 in het sportcentrum nl. #Freetime@dehaan
Ook een gezamenlijke Vrijetijdsbrochure wordt opgemaakt.
Een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerde clubs en verenigingen vindt
plaats op 17 maart 2017 om 20 u. in het Ontmoetingscentrum d'Annexe.

5. Basket aan zee
Beker van West-Vlaanderen.
˗ De Beker van West-Vlaanderen Basket zal doorgaan op 5, 6 en 7 mei 2017 in
de sporthal.
De organisatie is in handen van de sportdienst De Haan in samenwerking met
Racing Brugge en de plaatselijke basketbalploeg “The Mighty Roosters.
De bedoeling is om ook de jeugd in De Haan terug kennis te laten maken met
de basketbalsport en van daaruit te werken naar een basketbalschool.
˗ Ook basket aan zee gaat door tijdens de zomermaanden.
6. Tennistornooien
˗ 24/6 t/m 2/7: damestornooi
˗ 1/7 t/m 9/7: 15.000 dollartornooi
7. Allerlei
˗ Bas Vanhaecke start op maandag 20 februari 2017 en vervangt Thierry Van
Rijswijck. Bas wordt tewerkgesteld in het Wielingenbad in tijdelijk verband.
˗ Zeehondenwandeling op 24 september 2017;
Marcel Samaey vraagt naar de voorwaarden voor de club om dranken te
mogen uitschenken in zaal 2 gedurende deze manifestatie;
˗ Project clubhuis van de hondenclub;
˗ De v.z.w. Vrije zwemmers organiseren op 1 oktober 2017 een
interclubkampioenschap. Ze moeten zelf instaan in het voorzien van een
redder of krijgen een personeelslid tegen betaling. Christian Ossieur stelt zich
hieromtrent vragen;
˗ Luc Vermeire is verheugd dat er terug zal samengewerkt worden tijdens de
zomer met de watersportclubs.
˗ Volgende vergadering 15 maart om 20 u. in de sporthal.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

