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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag

Verslag van de gemeentelijke sportraad op maandag 10 maart 2014 om 19u30 in het
Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire,
Stijn Bulcke, Jan Berkers, Marcel Samaey, Christian Ossieur,
Françoise Vanmassenhove, Dominiek Depuydt, Miguel Schautteet,
schepen voor Sport Rudy Claus, SF Elie Soetaert,
SF Thierry Van Rijswijck,.
Verontschuldigd:

Koenraad De Lathouwer, Joris Maes.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Belgium World Tour tafeltennis De Haan.
 Het draaiboek wordt verder afgewerkt.
 SF Elie Soetaert onderzoekt of de leden van de beheerraad met de
bestelwagen van de sportdienst / T.M.V.W. mogen rijden (verzekering)
 De affiche is in de maak.
 Benodigdheden computernetwerk wordt besproken met ICT.
 Nieuwe datum vergadering met de Vlaamse Tafeltennisliga en
TTC The Charlies zal vastgelegd worden (voorstel 26 maart of 2 april 2014).
3. 10.000 dollartornooi.







Het 10.000 dollartornooi in De Haan gaat door op 28/06 – 06/07/2014.
Afspraken werden gemaakt tussen TC De Polderblomme en La Potinière.
Ook de activiteiten worden op elkaar afgestemd.
Een algemene affiche is reeds klaar maar een affiche per badplaats volgt nog.
Inlichtingen op www.risingstars.be.
Een officiële aanvraag wordt gericht naar het gemeentebestuur.

4. Veloopzwem 22 maart 2014.
De activiteit is volzet (max. 250 deelnemers). Meer is niet mogelijk wegens
timing in zwembad (8 banen) en parcours (kleine omloop).
Veloopzwem bestaat uit de volgende disciplines: 500 meter zwemmen, 27 km
fietsen, 8,60 km lopen.
De prijsuitreiking vindt plaats in de sporthal om 17u30. Er zijn verschillende
klassementen.
Een volledig eindresultaat kan bekomen worden rond 18u00.
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De beheerraad wordt uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
5. Start to Run
De sessie Start to Run vindt telkens plaats op maandagen en donderdagen vanaf
14 april 2014. Startplaats is het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld
(Finse Piste).
Joris Maes en Stijn Bulcke zijn de begeleiders.
Het is de bedoeling om na de sessie 5 km te kunnen lopen aan een gemiddeld
tempo.
6. Klasloop Vosseslag 24 april 2014
De klasloop is bedoeld voor alle Haanse jongeren, en vindt plaats t.h.v. het
Kennedyplein op 24 april om 17 u.
Deelname is gratis en telt mee voor het loopcriterium. De eerste 3 van iedere
reeks ontvangen een medaille.
Medewerking van de beheerraad is verzekerd (begeleiders, prijsuitreiking,
presentatie).
7. Algemene vergadering & voorstelling website
De algemene vergadering van de Sportraad vindt plaats op woensdag 7 mei
2014 om 19 u. in het Wielingencentrum.
 Programma:
 digitale promotie van mijn sportclub in de Uit-krant.
 voorstelling nieuwe website van de sportdienst www.dehaansport.be.
 optreden van een stemmenimitator.
 Er dienen nog enkele aanpassingen te gebeuren aan de website (link naar de
Sportraad).
8. Activiteiten sportclubs
Tijdens de algemene vergadering zal nogmaals gevraagd worden om activiteiten
op te geven in de uit-krant.
De Uitdatabank is bedoeld voor agenda-informatie (wie, wat, waar, wanneer)
binnen een breed spectrum aan cultuur- en vrijetijdsaanbod.
Allerhande sportevenementen kunnen ingevoerd worden, via
www.uitdatabank.be.

Allerlei
 HMS Vindictive Memorial Run
10 mei 2014 van 17u30 tot 18u30
inschrijven via de site www.hmsvindictivememorialrun.com. Er is een 9,5 km
ladies run met bevoorrading en eerste hulppost te De Haan
(t.h.v. Casa Comoda).
 Korte afstand zwemmen in het Wielingenbad 23 juli en 13 augustus telkens van
19 u tot 21 u.
 Vraag door C. Ossieur om de Wielingendoortocht zeezwemmen De Haan –
Wenduine te organiseren. De Sportraad / sportdienst zal de mogelijkheden
onderzoeken. De veiligheid moet hier echter primeren.
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 Coördinatie van de diverse activiteiten, zowel sport, cultuur, toeristische
activiteiten, activiteiten verenigingen enz… nog beter op elkaar afstemmen.
Waar kan men terecht vooraleer een datum in te plannen (dienst toerisme,
dienst communicatie)?
 Marcel Samaey vraagt of er subsidies bestaan voor sportinfrastructuur?
Niet in De Haan.
 Bestaat de mogelijkheid voor sportclubs om bij activiteiten op het strand drank
te verkopen bv. Ama-beachvolleybaltornooi, Beachsoccer, Beachtennis, enz…
(Vraag van Luc Vermeire).
 Is er voldoende elektriciteit op de sportstranden?
 Sportstranden professioneler uitbaten en uitbouwen. Alles staat en valt met
goede jobstudenten (voorkeur aan personen met sport gerelateerde diploma’s).
 Evolutie uitbating watersportinfrastructuur.
 Parking sporthal: slagboom open laten.
 Organisatie van het lentetornooi zaalvoetbal in de sporthal.
 Miguel vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken voor een
reserveringssysteem sporthal.
 Wijziging in onthaal en begeleiding fitness; dit om een betere controle van de
bezoekers toe te laten. Dit heeft consequenties voor de begeleiding in de
sportzalen.
 Activiteiten naar kansarmen en/of tussenkomst betaling lidgeld.
Bram Dewaele wordt aangesproken door SF Elie Soetaert hieromtrent.
 Op zaterdag 26 april om 9u30 vindt in de sporthal de opening plaats van de
Oudlandpolder mountainbikeroute. Er wordt een ontbijt aangeboden en om
10u00 wordt het startschot gegeven voor het inrijden van de route.
De beheerraad wordt uitgenodigd via www.west-vlaanderen.be/evites.
 Gratis vrijwilligersverzekering via het provinciebestuur (voor kleine feitelijke
verenigingen).
 Sportraad Blankenberge nodigt de beheerraad van De Haan uit op de uitreiking
van de sporttrofeeën 2013 op vrijdag 28 maart 2014 om 20 u. in de feestzaal
van het stadhuis.

Volgende vergadering 30 april om 18 u. in de sporthal.

Voorzitter
Tom Dermaut

Verslaggever
Elie Soetaert
Sportfunctionaris

