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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de vergadering van de beheerraad van de gemeentelijke sportraad
De Haan op woensdag 5 juni om 19u30.
Aanwezig:

Schepen Rudy Claus, Tom Dermaut, Luc Vermeire, Jan Berkers,
Françoise Vanmassenhove , Joris Maes, Dominiek Depuydt,
Miguel Schautteet, Marcel Samaey, Koenraad De Lathouwer,
Stijn Bulcke, sportfunctionaris Elie Soetaert.

Verontschuldigd: Christian Ossieur

Agenda:

1) Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
 er is slechts 1 persoon die zich kandidaat stelt als voorzitter nl. Tom Dermaut.
De vergadering is unaniem en stelt Tom Dermaut aan als voorzitter.
 er is slechts 1 persoon die zich kandidaat stelt als ondervoorzitter nl.
Luc Vermeire.
De vergadering is unaniem en stelt Luc Vermeire aan als ondervoorzitter.
 Jan Berkers neemt het secretariaatswerk voor zijn rekening.

2) Data vergaderingen beheerraad
 woensdag 10 juli 2013 om 19u30
 woensdag 11 september 2013 om 19u30
 woensdag 16 oktober 2013 om 19u30
telkens in de sporthal De Haan.

3) Enkele data sportactiviteiten
 21 juni 2013:

- uitreiking loopcriterium voor scholen om 18u30
- kampioenenviering om 19u30 in het Sportcomplex Pier 10

 28 juni 2013:

- uitreiking diploma’s start to run om 20u45 in het
Sportcomplex Pier 10.

 Prijsuitreiking Haantje de Voorste: (diverse data juni)
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 26 juli 2013: 6 & 10 mijl om 20 u. Jeugd om 19 u. Rotonde
inschrijvingen: kleine cafetaria, tentoonstellingsruimte +
gemeentelijke tent + tent van Dominiek Depuydt
Zwembad sluiten vanaf 17 u.
(omkleden gebeurt in kleedkamers zwembad)
 10 augustus 2013: Rafting day (strand De Haan-centrum om 15 u.)
 9 t.e.m. 18 november : Haanse zwemweek: Pier 10 & Wielingenbad
 29/06 – 07/07/2013: Rising Stars 10.000 dollartornooi.
De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van
TC De Polderblomme en La Potinière.
Alle partijen dienen dringend een vergadering te plannen
om alles op papier vast te leggen.

4) Rugbyterrein
 Het voetbalterrein 3 wordt een rugbyplein.
Rugbydoelen zullen geplaatst worden door de gemeente.
De beschermingshoezen worden aangekocht door de rugbyploeg Mighty
Rooster RC.
 De trainingen op dinsdagavond vormen geen probleem maar wel de
vrijdagavond van 20. u tot 22 u. wegens tekort aan voetbalvelden met
verlichting. K.E. De Haan en de rugbyploeg zullen hun trainingsuren
aanpassen zodanig dat iedereen volwaardig kan trainen. Een voorstel is
uitgewerkt door de sportdienst in samenspraak met beide clubs.

Verslaggever
E. Soetaert
Sportfunctionaris

