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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op donderdag
15 juni 2017 om 19u00 in de sporthal.
Aanwezig: voorzitter Tom Dermaut, ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Eric Van den Broucke, Jan Berkers, Françoise Vanmasenhove, Joris
Maes, Peter Buyle, Koenraad De Lathouwer,schepen Rudy Claus,
Bastiaan Vanhaecke, Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Christian Ossieur, Miguel Schautteet.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
˗

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie klaslopen.
˗
˗
˗
˗

De sportdienst maakt een rangschikking op van de klaslopen en de
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 23 juni 2017 om 18u30 in het
ontmoetingscentrum d’Annexe;
Het parcours op de markt Wenduine werd aangepast wegens
kermisattracties op 1 juni 2017.
Een groot aantal leerlingen hebben deelgenomen
Dank aan de beheerraad voor de medewerking tijdens deze lopen.

3. Voorbereiding kampioenenviering.
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Ruben De Rynck is presentator op vrijdag 23 juni voor het
kampioenengedeelte.
Plaats van het gebeuren: het ontmoetingscentrum d’Annexe.
De coverband Cajun Moon zorgt voor het muzikale gedeelte.
Sportfunctionaris Elie Soetaert maakt een draaiboek op.
De sportdienst zorgt zelf voor de prijsuitreiking loopcriterium voor de
scholen om 18u30.
Toekenning van de trofeeën door de beheerraad
 gouden pluim
:
André Lemaire
 gouden kuiken
:
Willem Renders
 gouden haan :
:
Manon Depuydt
 eervolle vermelding :
Jymma Osei, Stijn Verburgh en Willy Artels

4. Strandanimatie 2017:
˗ Tijdens de maanden juli/augustus zijn er terug sportanimatoren aanwezig
op het strand De Haan–centrum en strand Wenduine, telkens van 12u30 tot
18u00.
˗ Er is een samenwerking met beide watersportclubs nl. De Windhaan en
Surfing Elephants.
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In de Haan vooral catamaranzeilen en in Wenduine Beach and Water Fun
en Kids Splash.
De inschrijvingen gebeuren via de sportanimatoren.
˗ Iedere zaterdagmorgen is er tevens zeezwemmen.
5. Budget 2017
˗ SF Elie Soetaert bezorgt een inkijk in de standopgave exploitatiebudget
voor het boekjaar 2017.
˗ Er is budget bijgekomen voor de strandanimatie, Beker van WestVlaanderen basket en basket aan zee, Coq Trail op 6 oktober 2017.
6. Allerlei
˗ Lentetornooi zaalvoetbal: 16 ploegen nemen deel.
Er is een competitieve en recreatieve reeks.
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 30 juni 2017 om 21u30 in de
cafetaria.
˗ Opmerking betreffende prijsuitreiking Veloopzwem.
˗ Rafting day zaterdag 19 augustus 2017 t.h.v. het watersportpaviljoen De
Haan.
Trial out om 11u
deelname : € 5,00 per persoon (vanaf 14 jaar) maximum 21 ploegen
kunnen deelnemen.
Online inschrijven vanaf 17 juli via www.dehaansport.be.
De watersportclub Windhaan organiseert aansluitend een
reuzebeachbarbecue (inschrijven tot 19 augustus via info@windhaan.be
˗ 10 mijl van Wenduine
Er is een vernieuwd parcours.
De 10 mijl komt in aanmerking voor het loopcriterium van de kust 2017.
˗ Officiële opening van TC Astrid op vrijdag 16 juni om 19u.
˗ Onderzoek naar mogelijke aankoop gronden te Wenduine voor
sportinfrastructuur

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

