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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 06.02.2013 om 19u00 in het Sport- & Recreatiecentrum
Haneveld.
Aanwezig:

Voorzitter Eric Van den Broucke, ondervoorzitter Tom Dermaut,
Schepen Rudy Claus, Stijn Bulcke, Luc Vermeire, Françoise
Vanmassenhove, Jan Berkers, Christian Ossieur, Andre Lemaire,
sportfunctionaris Elie Soetaert en sportfunctionaris Thierry Van Rijswijck.

Verontschuldigd: Rony De Clerk, Norbert Maes.

Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 Het verslag wordt goedgekeurd.
 Welkomstwoordje van de voorzitter en de nieuwe schepen voor sport.
Het is de bedoeling dat de sportraad vernieuwend en de belangen van de
sport verdedigt op een hoffelijke en gemotiveerde wijze.
De schepen dankt ook de sportdienst voor het vele werk die verricht werd.
 De tarieven voor de clubs en individuelen van buiten De Haan zullen
herbekeken worden.
 De tarieven fitnesscentrum zullen afhangen van al of niet een degelijke
begeleiding door fitnessbegeleiders.
 Ook de openingsuren worden opnieuw doorgelicht.
 Sportfunctionaris Elie Soetaert heeft een personeelsbehoeftenplan
opgemaakt. Dit wordt voorgelegd aan T.M.V.W., nadien zal het
schepencollege een beslissing nemen.
2. Strategische meerjarenplanning 2013 – 2019.
In 2013 moeten we een meerjarenplanning opmaken.
In de meerjarenplanning dienen we aan te geven welke doelstellingen,
actieplannen en acties we plannen en dit in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteiten.
De sportraad wordt betrokken bij de opmaak van de strategische
meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport (decreet 6 juli 2012
houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
(BS 16/08/2012). Er zijn 4 beleidsprioriteiten voor de gemeenten nl.:
 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via
een doelgericht subsidiebeleid.

2
 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder
accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge
samenwerking.
 Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange
sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en
sportaanbod.
 Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te
participeren in sport.
De Sportraad komt hiervoor samen op 20 februari om 12u30 in de sporthal
(er worden broodjes voorzien).

3. Voorlopige gekende data sportactiviteiten 2013
01.02.2013

Vier Sport met Vier

Sporthal De Haan 18u30

23.03.2013

Veloopzwem De Haan

Sportcentrum

28.03.2013

Klasloop

Markt Wenduine 17 u.

17.04.2013

Omloop Duin & Polder
Wielerwedstrijd

De Haan

21.04.2013

Wielerwedstrijd nieuwelingen

Vlissegem dorp 15 u.

15 u.

Vlissegem Sportief
25.04.2013

Klasloop

Vosseslag

17 u.

27.04.2013

Voorjaarstocht

’t Schelpestik

8u

28.04.2013

Wielerwedstrijd junioren heren
Vlissegem Sportief

Vlissegem dorp 15 u.

04 & 05.05.2013

Officiële opening sporthal De Haan

17.05.2013

Beker van West-Vlaanderen

Sporthal De Haan 19 u.

18 & 19.05.2013

Pinkstertornooi FC Vosseslag

Sport- & Recreatiecentrum Haneveld

24.05.2013

Schoolsportdag

Sporthal De Haan 9 u.

25.05.2013

Vosseslag Koerse

Vosseslag

31.05.2013

Algemene Vergadering Sportraad

Wielingencentrum

23.06.2013

Ama-beachvolleybaltornooi

Strand De Haan-centrum

29.06. – 07.07.2013

Int. 10.000 dollartornooi

De Haan

10 u.

15 u.
19 u.
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07.07.2013

Walk De Haan

De Haan

26.07.2013

6 & 10 mijl Wenduine

Rotonde Wenduine

30.07.2013

Noordzeetocht

Einstein

01.08.2013

Krulboltornooi

Strand Rotonde Wenduine

10.08.2013

Rafting Day

Strand De Haan

10 & 11.08.2013

Int. volleybaltornooi

Sport- & Recreatiecentrum Haneveld

23, 24 & 25.08.2013

Int. tafeltennistornooi

sporthal De Haan

Parochianen & Gentlemankoers

Vosseslag

07.09.2013

Dames elite
Wielerclub Bruynvis Wenduine

Wenduine

08.09.2013

Klemskerke koerse
(ereprijs Jef Croes)

Klemskerke dorp

08.09.2013

Najaarstocht

Wielingenbad 08u00

14.09.2013

BK crosstriatlon

Wenduine

29.09.2013

22ste Nat. zee-honden-wandeling

Sport- & Recreatiecentrum Haneveld

08u00

4. Brainstorming ideeën opening nieuwe sporthal .
De officiële opening van de nieuwe sporthal gelegen in het Sport- &
Recreatiecentrum Haneveld – T.M.V.W. is gepland op 4 & 5 mei 2013 met om
10 u. doorknippen van het lint op zaterdag 4 mei. Een speciaal budget wordt
hiervoor uitgetrokken.
Alle sportclubs en verenigingen worden aangesproken om deel te nemen met
een sportstand, demonstratie of randactiviteiten.
Ook de Finse piste wordt ingelopen.
De sportdienst zal een speciale sportbrochure maken naar aanleiding van dit
weekend.
Er worden tevens rondleidingen voorzien.
Tom Dermaut merkt op dat het schoolfeest van de Vrije Basisschool De Haan
tevens plaatsvindt op 4 mei 2013.

5. Nieuwe samenstelling sportraad
Er dient een nieuwe sportraad (beheerraad) verkozen te worden. Dit zal
plaatsvinden op vrijdag 31 mei 2013. Alle clubs en scholen zullen
aangeschreven worden met de vraag wie de vereniging of school zal
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vertegenwoordigen. Tijdens de algemene vergadering op vrijdag 31 mei 2013
worden er 7 afgevaardigden verkozen door de algemene vergadering uit de
algemene vergadering waarvan er minstens 4 moeten behoren tot een
vereniging, erkend door het Belgisch olympische Comité, erkende federaties of
de door het Bloso erkende landelijke verenigingen.
Maximum 3 stemgerechtigde afgevaardigden uit verschillende onderwijsnetten
worden voorgedragen door de respectievelijke netten zelf.
De leden van de beheerraad worden aangesteld voor een periode van zes jaar.

6. Allerlei.
 Ondervoorzitter Tom Dermaut dient een motie van wantrouwen in tegen de
voorzitter Eric Van den Broucke; Hij meent dat het “not done” is om een brief
te richten naar het schepencollege om de belijning te wijzigen nadat de
Sportraad een eensgezind advies had ingediend bij het schepencollege.
Eric Van den Broucke meende dit te moeten doen in het algemeen belang
van de sportclubs.
 Er zal een opleiding gegeven worden aan het personeel betreffende gebruik
AED (defibrillator).
 Fuifbeleid.
De gerenoveerde sportzaal leent zich niet tot fuiven.
De sportdienst heeft hiervoor ook geen toelating van T.M.V.W. Er dienen
ook milieuwetten, geluidshinderwetten, brandweerreglementering gevolgd te
worden.
De schepen Rudy Claus zegt ook dat de sportdienst hiervoor geen personeel
heeft.
Plaatsen matten, kuisen, wegnemen neemt veel tijd in beslag.
Ook het tarief en waarborg hiervoor dienen nagezien te worden.
De sportfunctionaris Elie Soetaert neemt contact op met de jeugddienst en
T.M.V.W. hierover.
 Bij het plaatsen & wegnemen van sporttoestellen dienen alle clubs de
zaalverantwoordelijke te helpen, ook bij de buitenterreinen.
De schepen vraagt respect voor het personeel en te handelen als een goede
huisvader.
 De subsidiebedragen betreffende beleidssubsidies en impulssubsidies 2012
werden aan de beheerraadsleden voorgelegd.

Verslaggever
E. Soetaert
Sportfunctionaris

