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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 11 juni 2014 om 20u00 in het
Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire,
Marcel Samaey, Miguel Schautteet, Joris Maes, Christian Ossieur
Françoise Vanmassenhove, Stijn Bulcke, SF Elie Soetaert,
SF Thierry Van Rijswijck.
Verontschuldigd: Schepen Rudy Claus, Jan Berkers, Dominiek Depuydt.
Afwezig: Koenraad De Lathouwer.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 Het verslag wordt goedgekeurd.
 De paaltjes t.h.v. watersportpaviljoen nog te beveiligen.
 Vraag wanneer de speeltoestellen op het strand worden geplaatst (dossier via
Jeugddienst).
 Mogen de sportclubs drank verkopen op het sportstrand bij hun
sportactiviteiten?
Er dient een overeenkomst bereikt te worden met de strandbar.

2. Voorbereiding kampioenenviering.
 De kampioenenviering gaat door op vrijdag 20 juni om 19u30 in het
Sportcomplex Pier 10.
Vóóraf wordt de prijsuitreiking voorzien van het loopcriterium voor scholen.
 Volgende clubs hebben kampioenen:
 Volleybalclub De Haan (kadetten & Sportline)
 K.E. De Haan knapen U15
 Ruiterclub De Haan
 TTC De Stove
 Kynologische Vereniging De Haan
 Estafetteploeg meisjes cadetten 800 m
 Manon Depuydt (atletiek)
 TTC The Charlies
 Watersportclub De Windhaan
 Kenpo karateclub
 Roeien
 De Start-to-runners ontvangen eveneens hun diploma van deelname.
 De sportraad wenst ook de verdienstelijke personen en/of nationale kampioenen
te huldigen via het toekennen van de Trofee voor Sportverdienste.
Eventueel toekennen van een gouden Haan (om de 2 jaar).
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Dit wordt nog verder uitgewerkt.
3. Erkenning sportraad door de gemeenteraad
De sportraad keurt unaniem het voorstel van ontwerp goed.
Sportfunctionaris Elie Soetaert bezorgt ieder beheerraadslid een kopie.
De sportraad vraagt erkend te worden als adviesorgaan in de uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid (BS 16/08/2012).
De sportraad wenst om advies te worden gevraagd over alle aangelegenheden
die het sportbeleid aanbelangen.
De sportraad moet minstens worden geraadpleegd over de beleidsintenties en
de begrotingsposten voor het volgende jaar op de begrotingsartikels die
rechtstreeks en onrechtstreeks op de sport van toepassing zijn.

4. Zomeractiviteiten.







Activiteiten van watersportclub De Windhaan;
Ama-beachvolleybal;
Activiteiten van de Edele Confrerie;
Beach-voetbaltornooi;
Eigen activiteiten van de sportdienst;
Andere invulling van de sportstranden.
Samenkomst met de sportmonitoren op 26 juni om 9 u. in de sporthal.

5. Allerlei
 Korte wedstrijd zwemmen;
 Zeezwemmen met de redders.
Zowel te Wenduine als De Haan-Centrum iedere zaterdag om 10u30;
 Loopcross voor Vlissegemnaren tijdens Vlissegem kermis;
 Nazicht ventilatiesysteem en koeling in burelen, sportzalen, fitnesszaal
(studiebureau contacteren);
 Reserveringssysteem;
 Abonnement Pier 10 & Wielingenbad;
 Actie volley@school;
 Activiteiten kansarmen: de volgende mogelijkheden worden besproken:
 kerstloop (gratis kerstpak + deelname)
 gratis beurt ijsschaatsen op de Oude Loskaai;
 terugbetaling van het lidgeld (aansluiting bij een sportclub van De Haan);
 Milieuvergunning Sportcomplex Pier 10 tot 2016;
 Volgende vergadering: woensdag 27 augustus 2014 om 20 u in de sporthal.
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