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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 2 december 2015 om 20.00u
in de vergaderzaal gelegen in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Peter Buyle, Françoise Vanmassenhove, schepen Rudy Claus,
SF Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Miguel Schautteet, SF Thierry Van Rijswijck, Joris Maes,
Christian Ossieur, Koenraad De Lathouwer.
Agenda:
De voorzitter verwelkomt Peter Buyle die zetelt als vertegenwoordiger van het GO!
Onderwijs.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.




De Entente bestaat nog en alle Haanse zaalvoetbalclubs zijn aangesloten.
Er wordt echter niet meer samen gekomen. Er werd dit jaar ook geen
subsidiedossier ingediend bij het gemeentebestuur.
Bij een volgende vergadering met de zaalvoetbalclubs wordt de Entente
besproken.
Het verslag wordt goedgekeurd

2. Evaluatie Haanse Zwemweek.
- Alle activiteiten zijn goed verlopen.
Ook de zwemmarathon voor scholen was een succes met 254 deelnemers.
De samenwerking met de uitbater Wielingenbar verliep vlot.
De beheerraad vraagt om ook open te zijn op de sluitingsdag gedurende de
Haanse Zwemweek.
- Problematiek: blauwe zone & parkeerplaatsen.
- De activiteit “Zee van sport” moet nog groeien maar was goed georganiseerd.

3. The Christmas Fun Run 19 december 2015.
Op zaterdag 19 december 2015 organiseert de Sportdienst De Haan in
samenwerking met speelgoedketen “Fun”, Handelaars en Co, Delhaize De Haan,
gemeentebestuur en sportraad voor de derde maal “The Christmas Fun Run”.
Deze ludieke, toffe en sfeervolle kerstloop staat dit jaar in het teken van het
goede doel nl. Casa Hogar (een tehuis voor straatkinderen in Mexico).
Het parcours van de kersloop is uitgetekend in het hartje van het pittoreske
De Haan met onder meer passage aan het gemeentehuis, La Potinière, de
concessiewijk, de kerstmarkten.
De startplaats en aankomstplaats (jeugd) is gelegen op de markt (Driftweg) waar
ook 3 foodtrucks staan en aankomst van de volwassenen is ter hoogte van
Tearoom Beaufort.
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Langs het parcours staan muziekgroepjes.
Alle deelnemers lopen in kerstkostuum.
Er is ook een muzikale opwarmer om 14 u. door Dansschool Inner Motion.
Afstanden voor de jeugd zijn 300 en 600 m.
Volwassenen 5 km (2 ronden) of 7,5 km (3 ronden).
Inschrijven gebeurt online via www.dehaansport.be (€ 7,00). De dag zelf
€ 10,00.
De sportdienst zorgt voor publiciteit en deelt ook flyers uit in naburige steden o.a.
Oostende & Brugge.
Van 15u30 tot 16u30 is er ook een handtekeningsessie door de spelers van Club
Brugge op het terras van Tearoom Beaufort, Koninklijk Plein 6 te De Haan.
De beheerraad wordt uitgenodigd op de ontvangstreceptie om 13 u. in het
gemeentehuis.

4. Basketbalaccommodatie.
Vraag om de bestaande basketbaltoren te vervangen door vaste torens aan het
plafond van de sportzaal. SF Elie Soetaert onderzoekt de mogelijkheden via
FARYS.

5. Village Run 2 oktober 2016
De Zeeboon wenst een village Run te organiseren op 2 oktober 2016 met
startplaats aan de school. Een aantal accommodaties worden aangedaan voor
deze stadsloop.
Een werkgroep wordt samengesteld om het project uit te werken. De sportdienst
en sportraad verlenen hun medewerking.

6. Naamswijziging Bloso.
De nieuwe naam van Bloso is “Sport. Vlaanderen”.
Bij Sport Vlaanderen kan iedereen met al zijn sportvragen of noden terecht.
Eén organisatie en één website (www.sport.vlaanderen.be).

7. Allerlei
- lichtstudie Eandis zaal 2;
- verlichting tennisterreinen;
- opmaak brochure sportprogramma voor 55-plussers 2016 (sportoverdag;
sporten in De Haan; beweeg zoals je bent);
- opmaak sportbrochure 2017;
- oprichten clubhuis Kynologische Vereniging De Haan (houten constructie van
hoge kwaliteit);
- uitreiking “Sportelgemeente De Haan” woensdag 9 december om 17u30 te
Damme in de Cultuurfabriek;
- uniforme kledij sportraad en sportdienst (vraag via FARYS);
- 17 juni kampioenenviering in d’Annexe;
- organisatie van een veldrit in oktober 2016.
De mogelijke locaties voor een parcours worden onderzocht;
- op 18 december vindt een vergadering plaats in het gemeentehuis met MDK
betreffende voetbalterrein KSK Wenduine.

3
Het terrein moet verdwijnen volgens deze dienst.
Een fusie tussen de voetbalclub KSK Wenduine en K.E. De Haan dringt zich
op (cfr Ladies);
- werking sportstranden (brainstorming volgende vergadering hieromtrent);
- volgende vergadering:
vrijdag 29 januari 2016 om 19 u. samen met het jaarlijks etentje. Locatie wordt
nog medegedeeld;

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

