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Verslag van de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad De Haan
op vrijdag 10 juni 2016 om 20u00 in de sporthal gelegen in het Sport- &
Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig:
Naam, voornaam
Claus Rudy
Dermaut Tom
Vermeire Luc
De Lathouwer Koenraad
Samaey Marcel
Schautteet Miguel
Van den Broucke Eric

Vereniging, School
Schepen van sport
VB De Haan - voorzitter sportraad
Redders De Haan - Wenduine - ondervoorzitter Sportraad
Almighty Roosters De Haan
KV De Haan
TC De Polderblomme
Volley De Haan

Soetaert Elie
Van Rijswijck Thierry
Bulcke Stijn
Casier Martin

Sportfunctionaris
Sportfunctionaris
Sportpromotor
Sportdienst De Haan

Berkers Jan
Bonny Redgy
Cappelle Danny
Dauw Marleen
Decock Paula
Defurne Erika
Demarest Marcel
Depauw Fréderic
Desendere Koen
Dewaele Billy
Laridon Dominiek
Nissenne Alain
Mouton Marino
Ossieur Patrick
Pluy Oscar
Vandevoorde Yves
Verelst Arlette
Verelst Arlette
Vermeersch Guy
Zwaenepoel Hendrik

GO! Basisschool Einstein
Tarpoenvissers v.z.w.
Tafeltennisclub The Charlies Wenduine
Ritmo De Haan
Tennisclub De Branding
v.z.w. Lierika-Defurne Dansschool Defurne
Wielerclub Vlissegem Sportief
V.Z.W. Ruiterclub De Haan
Wandelclub De Hanestappers
WTC Zeevogels v.z.w. De Haan
Badmintonclub De Haan
Badmintonclub De Haan
Penerandaschutters
Vrije Zwemmers Wenduine - De Haan
Richard boys & ZVC Bakkerij Staelens
Tafeltennisclub The Charlies Wenduine
Femma De Haan
Femma
v.z.w. Lierika-Defurne Dansschool Defurne
K.E. De Haan

Verontschuldigd
Buyle Peter
Lemaire André
Ossieur Christian
Pockelé Benny
Swaenepoel Viviane
Vanmassenhove Francoise

GO! Basisschool Einstein
Tafeltennisclub The Charlies Wenduine
Tarpoenduikers
TTC De Stove
Ritmo De Haan
Gemeentelijke Basisschool 't Klavertje & BAZ
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1) Welkomstwoord door schepen van sport Rudy Claus
De schepen van sport verwelkomt de aanwezigen en benadrukt het belang van
goed werkende sportclubs in De Haan. Dank zij de bestuursleden, trainers en
vele vrijwilligers is er een bloeiende verenigingsleven.
De schepen dankt de sportraad en de sportdienst voor het vele werk die ze
dagelijks verzetten.
Daarom is er ook sportkledij voorzien dit jaar voor de sportdienst en de
beheerraad als dank voor de inzet en medewerking aan de vele sportactiviteiten.
De schepen nodigt ook iedereen uit tot de kampioenenviering met diverse
optredens op vrijdag 24 juni om 20 u. in de sporthal.

2) Woord van de voorzitter Tom Dermaut
De voorzitter verwelkomde alle leden en benadrukte het belang van het
vrijwilligerswerk binnen de werking van de sportclub, wetende dat heel wat
sportclubs niet verder kunnen functioneren zonder hun echte vrijwilligers. Verder
pleitte hij ook om de laagdrempeligheid in alle sportclubs te behouden. Een club
waar slechts enkelingen elitair hun clubje wensen te maken is geen optie in het
sportminnend De Haan.
Het blijven stimuleren van trainers die up to date blijven is een sterkte van veel
sportclubs, de voorzitter hamert er op dat elke sportclub blijft inzetten op de
voortdurende bijscholing van haar trainers.
Inzetten op de jeugd is nu meer dan ooit de basis van een goede sportclub,
zonder daarbij de andere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen uiteraard. Een
mix van competitie, recreatie en ontspanning zijn de 3 ingrediënten voor een
hedendaagse “gezonde” sportclub.
Wat communicatie vanuit de sportraad betreft zou het nuttig en aangewezen zijn
om alle leden te informeren over de verslagen van de sportraad. De sportraad
streeft naar een open communicatie en staat steeds open voor suggesties en
opmerkingen.
Tenslotte wordt iedereen uitgenodigd op de kampioenenviering op vrijdag 24 juni.

3) Verwachtingen van de moderne sportraad door sportfunctionaris Elie Soetaert
Vanuit het gemeentedecreet en het cultuurpact wordt er nog steeds advies en
inspraak gevraagd van de burgers bij beleidsbeslissingen.
De sportraad is voor de sportsector het aangewezen bestuur.
De algemene vergadering willen we gebruiken om de adviesverlening te
verbeteren en een breder draagvlak te creëren.
De moderne sportraad is een adviesorgaan waar het sportbelang voor iedere
burger centraal staat. De regelmatige vergaderingen van de beheerraad mag
dus geen klaaguurtje worden over de eigen sportclub maar moet het algemeen
belang dienen.
Deskundigen of experts kunnen een nuttige bijdrage leveren of de sport vanuit
een andere ooghoek bekijken.
Daarom wordt vanavond een lokaal uitwisselingsforum georganiseerd. De
sportraad is immers een forum en een klankbord voor alle clubs en individuele
sporters. Communicatie, informatie en relaties blijken steeds de centrale
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componenten te zijn, tussen sportdienst, sportraad, sportclubs, scholen en
bestuur.
De sportfunctionaris Elie Soetaert wil de inbreng van de leden verhogen via
speed thinking. Zo verkrijgen we diepere en bijkomende informatie en weten we
welke pad we moeten bewandelen om de top te bereiken.

4) Uitwisselingsforum en brainstorming
Praktijktafel 1: Hoe kunnen we nog meer mensen aan het sporten of bewegen
krijgen? Volgende antwoorden kwamen naar voor:
 Haantje de Voorste opwaarderen. Zo wordt de jeugd in contact gebracht met
allerlei sporten;
 Meer aandacht voor acties die door de sportclubs zelf georganiseerd worden;
 Sensibilisering van vrijwilligers;
 Meer faciliteiten vanwege de gemeente bij organisaties van de clubs;
 Meer publicaties van de sportclubs in het informatieblad;
 Initiatielessen aanbieden; start to… verder uitbreiden;
 Sportbeurs opnieuw organiseren; Tienkamp;
 Clubs betrekken bij de schoolsportdag;
 Sportelprogramma verder zetten;
 Sportstranden herwaarderen;
 Sponsors aantrekken

Praktijktafel 2: Wat is de taak volgens u van de moderne hedendaagse
sportraad?
 Betere communicatie tussen sportraad / clubs / sportdienst; via o.a.
facebook, Instagram, twitter, website;
 Adviesverlening / opzoekingswerk;
 Meer duidelijkheid over de taak van de sportraad bij de clubs;
 Misschien verplichting om 2 jongeren in de sportraad op te nemen;
 Openstaan voor alle vragen en samen zoeken naar oplossingen;
 de gerechtigde correspondent van iedere club moet ook de verslagen van de
sportraad doorgeven aan zijn leden.

Praktijktafel 3: Hoe zie je het lokaal sportbeleid de komende jaren?





Een soort denktank organiseren met de jongeren;
Meer openingsuren van de gemeentelijke accommodaties;
Verenigingen zijn de rijkdom van de gemeente;
Met goede wil en samenwerking kunnen we de top bereiken.

Verslaggever
Elie Soetaert
Sportfunctionaris

