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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 10 juni 2015 om 20.00u in de
vergaderzaal gelegen in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire,
schepen Rudy Claus, Marcel Samaey, Joris Maes, Miguel Schautteet,
Jan Berkers, Koenraad De Lathouwer, Stijn Bulcke, SF Elie Soetaert,
SF Thierry Van Rijswijck.
Verontschuldigd: Christian Ossieur (op reis),
Dominiek Depuydt (op reis)
Françoise Vanmassenhove
Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
˗ Het verslag wordt goedgekeurd.
De beheerraad betreurt het feit dat Dominiek Depuydt nooit naar de
vergadering komt en stelt zich de vraag wat de meerwaarde is van iemand die
nooit komt;
Schepen Rudy Claus en SF Elie Soetaert zullen hem hierover aanspreken.
˗ Het dagelijks bestuur wordt nieuw leven ingeblazen. De voorzitter en
ondervoorzitter kunnen wekelijks de woensdag om 10 u. naar het bureel van
de schepen komen om allerlei zaken i.v.m. sport aan te kaarten.
Zodoende wordt de beheerraad meer betrokken in het sportgebeuren en
kunnen ze advies verlenen;
˗ Zie ook nieuw reglement betreffende adviesverlening;
˗ Volgens Koenraad De Lathouwer kunnen er geen officiële
basketbalwedstrijden plaatsvinden op de Rotonde (nieuw basketbalterrein)
omdat de verzekering dit niet toelaat.

2. Voorbereiding algemene vergadering;
De algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015 om 19u30 in het
Ontmoetingscentrum d'Annexe.
˗ woord van de schepen van sport;
˗ speech van de voorzitter
˗ vragenronde.
Alle leden worden schriftelijk uitgenodigd.
Vooraf grijpt om 18u30 de prijsuitreiking plaats van de jeugd:
˗ loopcriterium voor scholen;
˗ kampioenen jeugd K.E. De Haan U10;
˗ kampioenen U9 TC Polderblomme.
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3. Kampioenenviering
Aansluitend op de algemene vergadering worden alle kampioenen van het
seizoen 2014 – 2015 gevierd.
Volgende clubs en/of personen komen aan bod:
˗ K.E. De Haan: 1ste elftal 2de Provinciale Ladies
˗ K.E. De Haan: U16 mini-ladies
˗ ZVC Bal Populair
˗ Volleybal De Haan: Sportline
˗ Volleybal De Haan: A-ploeg
˗ Tarpoenvissers: kusthengelen
˗ U11 waterpolo
˗ American footbalspeler
˗ Kynologische Vereniging De Haan
˗ Golfsurfen
˗ TTC The Charlies
˗ TC Polderblomme
˗ Atletiek
˗ Uitreiking start to run & start to Mountainbike;

4. Verkiezing sportlaureaten.
Uit alle kampioenen en binnengekomen brieven worden de laureaten verkozen
door de beheerraad, in geheime stemming.
Volgende personen worden verkozen:
˗ Norbert Maes: de gouden pluim
˗ Manon Depuydt: het gouden kuiken
˗ Tessa Zwaenepoel: de gouden Haan

5. Allerlei
˗ De beheerraad is blij met de overeenkomst dat een watersportclub het
Watersportpaviljoen in De Haan-Centrum kan uitbaten;
˗ 23 juni: uitnodiging receptie zwemscholing De Haan in Pier 10;
˗ Sportelprogramma 2015 – 2016 (laatste uitgave) wordt nog uitgewerkt;
˗ Sluitingsdagen Kerst- & Nieuwjaarsperiode voor het Wielingenbad en sporthal:
nog te bespreken;
˗ Uitnodiging lentetornooi zaalvoetbal van de sportdienst: dinsdag 16 juni om
22 u in de cafetaria;
˗ Officiële opening Zeedijk Wenduine voor de bevolking: 5 juli 2015.
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