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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op woensdag
15 maart 2017 om 20 u.
Aanwezig: voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Miguel Schautteet, Eric Van den Broucke, Jan Berkers,
Françoise Vanmassenhove, Koenraad De Lathouwer, Joris Maes,
Bastiaan Vanhaecke, Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Peter Buyle, schepen Rudy Claus, Christian Ossieur

Agenda: De beheerraad verwelkomt Bastiaan Vanhaecke.
1. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen
- Het verslag van 9 november 2016 wordt goedgekeurd behalve door Koenraad
De Lathouwer uit principieel oogpunt;
- Het verslag van 15 februari 2017 wordt goedgekeurd. De beheerraad beslist
om niet meer in een restaurant te vergaderen.
2. Veloopzwem 25 maart 2017
˗ De 35ste editie is volgeboekt.
˗ De prijsuitreiking vindt plaats om 17u30 in de cafetaria. Alle deelnemers
ontvangen een mooie handdoek.
˗ De beheerraad zal meehelpen tijdens de manifestatie.
˗ De beheerraad vraagt naar het totale kostenplaatje van de veloopzwem.
De sportfunctionaris stelt dat de veloopzwem de eerste triatlon was in België
en gekend is ver buiten de landsgrenzen.
De investering is dubbel en dik terugverdiend en is ook een toeristische
meerwaarde.
˗ Tom Dermaut vraagt zich af, of dit budget niet beter kan geïnvesteerd worden
in andere manifestaties waarbij meer Haanse deelnemers aan deelnemen.
˗ Jan Berkers vraagt om de Nieuwe Steenweg langer verkeersvrij te houden
tijdens de Veloopzwem en dit voor de veiligheid van de laatste deelnemers.
De sportfunctionaris Elie Soetaert zal contact opnemen met de politiezone
Bredene – de Haan hiervoor.
3. Uitwerking schoolsportdag 28 april 2017
De leerkrachten L.O. van Maerlant Atheneum kunnen dit jaar niet instaan voor de
begeleiding van de eerste graad wegens andere activiteiten op 28 april.
Hierdoor moeten we op zoek naar 13 begeleiders van VLABUS wat een
kostenplaatje met zich meebrengt.
De sportdienst stelt voor om de schoolsportdag enkel te laten plaatsvinden indien
er degelijke begeleiding mogelijk is
De beheerraad is van mening dat bijkomend budget nodig is hiervoor omdat dit
alle kinderen van De Haan ten goede komt (zie ook punt 2 en 4 hierover:
discussie budget).
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4. Beker van West – Vlaanderen Basket.
˗ De Beker van West-Vlaanderen Basket op 5, 6 en 7 mei 2017 is toegewezen
aan de sportgemeente De Haan.
De gemeente investeert hiervoor €5.000,00 cfr. tennistornooi en Belguim
World Tafeltennistornooi.
De cafetaria Bal Populair is hier ook sponsor.
Racing Brugge en de plaatselijke basketbalploeg “ The Mighty Roosters zijn
mede de drijvende kracht en organiseren het tornooi.
˗ Het is de bedoeling de basketbalsport in De Haan een nieuwe elan te geven
5. Brainstorming Kampioenenviering 23 juni 2017
˗ De algemene vergadering en kampioenenviering gaat door op 23 juni 2017 in
het ontmoetingscentrum d’ Annexe.
˗ De beheerraad stelt voor om opnieuw een comedian of theatergroep aan te
spreken.
˗ De presentatie moet kort zijn + filmpjes voorzien.
˗ Prijzen van de jeugd vooraf (loopcriterium)
˗ De sportdienst werkt deze avond verder uit.
6. Allerlei
˗ Samenwerking Noordzeebad en Wielingenbad;
˗ Uitwerking zomerprogramma en samenwerking met watersportclubs is
lopende;
˗ Rugbyclub heeft het moeilijk om leden te vinden desondanks wensen ze
volgende competitie opnieuw gebruik te maken van de sportaccommodatie te
De Haan.
˗ Informatiemoment # Freetime @dehaan op vrijdag 17 maart 2017 in
d’Annexe.
˗ Tom Dermaut vraagt om het schoolzwemmen in het Wielingenbad te laten
plaatsvinden tot 15u30 iplv. 15u00.
De lessen gaan telkens door tot 15u45.
Indien individueel zwemmen wordt toegelaten is het moeilijk om de
zwemlessen op een educatieve manier te geven;
˗ Luc Vermeire vraagt naar het sportbudget tegen volgende vergadering;
˗ Volgende vergadering: woensdag 26 april om 20u00.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

