VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD OP WOENSDAG
16 OKTOBER OM 19.30u. IN HET SPORT EN RECREATIECENTRUM HANEVELD

Aanwezig:
voorzitter Tom Dermaut, ondervoorzitter Luc Vermeire, Christian Ossieur,
Dominiek Depuydt, Miguel Schautteet, Koenraad De Lathouwer, Marcel Samaey
en Jan Berkers. sportschepen Rudy Claus, sportfunctionarissen Elie Soetaert en
Thierry Van Rijswijck en sportpromotor Stijn Bulcke.
Verontschuldigd:
Françoise Vanmassenhove en Joris Maes.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 11 september 2013.
Opvolging punten vorige vergadering:
< Gemeentelijke tarieven fitnesscentrum: intentie van college om 10 beurten
kaart af te schaffen. Wel vermindering voor jeugd (wordt nog behandeld in
schepencollege).
Geen gratis pasje voor sportraadleden.
< Beheers en Beleidscyclus Sport: opmerking van het college: eerst globaal
algemeen beleidsplan opmaken. Sportfunctionarissen volgen het luik sport op.
Voorstel wordt eerst besproken met dagelijks bestuur.
< Wifi: aanwezig in de vergaderzalen van het sportcentrum.
< e-mails sportdienst: geadresseerden in BCC zetten.
< 10.000 dollartornooi: er wordt akte genomen van e-mail gestuurd door Sophie
Provoost.
< kledij sportraadleden: dit gebeurt volgend jaar.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie BK Cross Triatlon.
Slechte weersomstandigheden, dus het werd een duatlon ( geen BK triatlon).
Heel wat positieve reacties van de deelnemers. Voorstel om in 2014 terug te
organiseren.

3. Evaluatie klasloop Haneveld van 25 september 2013.
Vlot verloop. Te weinig appels. De deelnemende scholen in zones verzamelen.
Opmerking van ’t Klavertje: slechte busregeling. Deze bewering werd ontkracht
door de sportfunctionarissen en Tom Dermaut. Er waren ook wegeniswerken
aan de gang. De busregeling wordt in het vervolg besproken met diverse
directies.
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4. Klasloop Wenduine op 17 oktober 2013.
Alle voorbereidingen zijn getroffen. Verschillende sportraadleden bevestigen hun
medewerking.
5. Conditietesten 15 en 16 oktober 2013.
Succesvol. Over de beide dagen hebben ± 80 personen eraan deelgenomen.
Puike organisatie in samenwerking met Mensana.
6. Haanse zwemweek (programma, folder, zwemmarathon) zie bijlage folder.
De folder wordt gepresenteerd. De diverse activiteiten worden overlopen.
De zwemmarathon voor scholen vindt plaats op 15 november 2013.
7. Data activiteiten sportdienst/sportraad.
Zie bijgevoegde lijst. Aan de diverse sportclubs wordt gevraagd hun activiteiten
mede te delen aan de sportdienst.
8. Kerstloop (parcours, inschrijvingen, affiche)
Er zal promotie voor de kerstloop gevoerd worden in alle deelgemeenten.
Misschien online inschrijven via de gemeentelijke website of de eigen site van de
sportdienst.
9. Website sportdienst.
Er zijn 4 offertes binnen bij de gemeente. Binnenkort valt de beslissing van het
college.
10. Gezond eten met Elodie Ouedraogo op 15 januari 2014.
Warenhuisketen Lidl stelt in het Zeepreventorium het resultaat van een
kinderkookboekwedstrijd voor. De prijsuitreiking vindt plaats in het
Zeepreventorium in aanwezigheid van Elodie Ouedraogo. Elf kinderen en 1 klas
behoren tot de gelukkigen. De sportdienst zorgt voor een wandelparcours en
sportieve loopproeven tussen Zeepreventorium en watersportcentrum voor de
kinderen en aanwezige ouders.
11. Seniorenprogramma: “sporten mag, bewegen moet”.
Er wordt een programma opgemaakt voor actieve 50-plussers. De activiteiten
zullen plaats vinden de dinsdagnamiddag. Het is de bedoeling om ook de
kansarmen te lokken.
12. Uitreiking sporttrofeeën.
Dit gebeurt terug in Pier 10 op vrijdag 20 juni 2014.
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13. In de sportkijker (opmaak kaart)
Idee van sportschepen Rudy Claus: een felicitatiekaart sturen vanwege de
sportraad aan kinderen en volwassenen voor een behaald sportief resultaat.
14. Subsidiereglementen.
Het Bloso vraagt meer aandacht voor jeugdbegeleiding in het toekennen van de
subsidies. Jeugdsportbegeleiders en jeugdcoördinatoren worden belangrijker.
15. Verlichting sportterrein 4 / verlichting tennis / verlichting Finse Piste.
De sportraad vraagt aan het schepencollege of er offertes kunnen opgevraagd
worden voor eventuele verlichting tennisvelden, voetbalterrein 4 en Finse piste.
16. Allerlei.
< Luc Vermeire:
parking voor mindervaliden aan Haneveld: controle door politie indien
opgenomen in het politiereglement.
 dagelijks bestuur: bijeenkomen (week voor sportraadvergadering).
 evolutie watersportclub: college volgt het dossier goed op.
< Elie Soetaert:
Nieuwjaarsdrink gemeente op 5 januari 2014 op markt te Wenduine: gemeente
vraagt medewerkers.
Voetbalplein Wenduine: gemeente zoekt naar een oplossing. Ze vindt de
gevraagde huurprijs van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust veel
te hoog.

Volgende sportraad: woensdag 11 december om 19.30u. in sport en
recreatiecentrum Haneveld.

Tom Dermaut
Voorzitter

Elie Soetaert
Sportfunctionaris
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