VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD OP WOENSDAG
11 SEPTEMBER 2013 OM 19.30u. IN HET SPORT EN
RECREATIECENTRUM HANEVELD
Aanwezig:
voorzitter Tom Dermaut, Françoise Vanmassenhove, Christian Ossieur, Joris Maes, Dominiek
Depuydt, Miguel Schautteet, Koenraad De Lathouwer en Jan Berkers (verslaggever).
Verontschuldigd:
ondervoorzitter Luc Vermeire en Marcel Samaey.
Andere aanwezigen:
sportschepen Rudy Claus, sportfunctionarissen Elie Soetaert en Thierry Van Rijswijck,
sportpromotor Stijn Bulcke.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Schrijven van Luc Vermeire over het verslag van 29 mei 2013: punt 3
“Watersportinfrastructuur De Haan-Centrum: ‘Bij de volgende concessieuitschrijving
van de watersportclub moet naast het financiële luik ook het sportieve luik
meetellen’. De raad is unaniem akkoord om dit bij het verslag van 29 mei 2013 te
voegen.
Het verslag van 5 juni 2013 wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie strandactiviteiten zomer 2013.
Stijn Bulcke en Thierry Van Rijswijck:
<Sportstranden waren een succes spijts enkele kleine diefstallen en vandalisme.
Toch dient het geheel professioneler aangepakt te worden. O.a. betere begeleiding
van de jobstudenten (niet enkel uitleendienst van sportmateriaal). Opwaardering van
het sportstrand (betere infrastructuur, meer organisaties door het sportstrand zelf).
Kan dit alles bekend gemaakt worden door een speciale sportwebsite van de
gemeente?
<Raftingday (10/08/2013): vlot verlopen.
<6 en 10 mijl (26/07/2013): ±500 deelnemers.
Is het mogelijk om de jeugd te laten lopen tijdens de 6 en 10 mijl?
3. Evaluatie watersportpaviljoen De Haan en Wenduine.
Het watersportgebeuren te Wenduine gebeurt door Surfingelephant, een
privéinitiatief, hierover kan de sportraad zich niet uitspreken.
De Haan:
Niet de taak van de gemeente, als het kan zo snel mogelijk de infrastructuur in
concessie geven.
De kiteschool (via Surfingelephant) kreeg gratis accommodatie, anders was er geen
kiting. Er werd enkel betaald voor het sanitair.
Het dossier van het watersportpaviljoen ligt nog bij de Raad van State.
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4. 5de Crosstriatlon 14 september 2013.
Belgische kampioenschap crosstriatlon. De start vindt plaats om 15u. Op dit ogenblik
90 starters.
De weersomstandigheden zullen bepalen of het een duatlon of triatlon wordt.
Enkele lichte parcourswijzigingen t.o.v. 2012.
5. Lactaattesten (oktober 2013).
In de Kerremelkpit te Wenduine op 15 en 16 oktober van 13 tot 21u. Prijs 5 euro per
persoon. De testen worden afgenomen door Mensana uit Sijsele.
De gemeente betaalt hiervoor 500 euro per dag, de provincie betaalt gedeeltelijk
terug.
6. Tarieven fitnesscentrum.
Schepen verklaart dat er geen personeel bijkomt. Wegens de grote vraag naar
professionele begeleiding volgt een medewerker van de sportdienst (Ignace Bos) de
cursus fitnessinitiator bij Syntra West.
Bij vergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat de Haanse tarieven te laag zijn.
Voorstel van tarieven (geen drastische verhoging)
4 5 euro (1 beurt)
13 15 euro (maand)
25 40 euro (10 beurten).
‘Kunnen de beheerders van de sportraad een pasje krijgen voor de fitness en het
zwembad?’ Deze vraag wordt gericht aan het gemeentebestuur.
7. Beheers en Beleidscyclus sport (BBC).
De kansarmen uit de gemeente zouden meer aangesproken moeten worden om deel
te nemen aan sportactiviteiten. Dit wordt verder besproken in het dagelijks bestuur.
De verantwoordelijke vrije tijd/toerisme, Kristin Dejaegher, van de gemeente wordt
uitgenodigd naar het dagelijks bestuur om meer uitleg te geven over het BBC.
8. Werken Rotonde en Zeedijk Wenduine.
De sportraad kiest ervoor om het huidig basketveld te behouden. De sportraad vreest
dat op een multifunctioneel plein er conflicten zullen ontstaan met de
voetbalspelers.
9. Allerlei.
<Rugbyveld
De belijning is gebeurd en de doelen werden geplaatst. Eerste thuiswedstrijd vindt
plaats op 29 september.
Er zal met een hogere frequentie op de voetbalvelden gespeeld worden. Aanleg van
een kunstgrasveld zou een oplossing kunnen zijn.
Elie Soetaert bekijkt de mogelijkheden van subsidies voor een kunstgrasveld.
<Bij brief vraagt Luc Vermeire om, zoals de voorgaande jaren, bij iedere sportraad
een financieel overzicht van de tak sport ter kennis door te geven.
Schepen R. Claus is hier geen voorstander van. Hij wil hierover overleg met het
schepencollege.
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<Kinderstraatfestival 22 september 2013 te Wenduine op het Astridplein.
De sportdienst zal affiches en flyers ter beschikking stellen.
<Zijn er mogelijkheden voor internet of free wifi tijdens vergaderingen van
verenigingen in de sporthal? (Jan Berkers voor Marcel Samaey)
Op dit ogenblik niet, Elie Soetaert zal de vraag stellen aan de ICT-verantwoordelijke
van de gemeente om de mogelijkheid te onderzoeken van vrije internettoegang in
alle sportinfrastructuur van de gemeente.
<Lay-out sportaffiches (Joris Maes).
Zijn niet altijd even duidelijk. Koenraad De Lathouwer wil hierin vrijblijvend advies
geven.
<Website sport.
De sportdienst kijkt uit voor een nieuwe sportwebsite.
< Kerstloop op 21 december 2013.
Men is volop bezig met de uitwerking. De omloop gaat door in de concessie van De
Haan.
<Kosten besparen (Miguel Schautteet).
Alle verslagen en uitnodigingen van de sportraad enkel nog per mail versturen. Enkel
clubs die er op aandringen nog per post bezorgen.
Dit zal ook voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
<10.000 dollartornooi.
Moeilijke samenwerking met de uitbater van de Potinière.
Sportraad vraagt inzage concessie via het loket Lokale Economie van de gemeente.
<Voor een betere uitstraling en herkenning van de sportraad wordt er gevraagd naar
nieuwe kledij (Tom Dermaut).
<Het jaarlijks etentje voor de beheerders gaat opnieuw door rond de jaarwisseling.
<5de Halloweenrun.
Vindt plaats op 26 oktober om 19.30u. Start en aankomst in de Heidelaan
(Vosseslag).
<Er wordt een e-mail gericht naar die clubs die nog geen aankoopbewijzen of facturen
binnen gebracht hebben om hun toegekende geld voor deelname aan de
sportpromotiebeurs te staven.
10. Volgende sportraad.
Woensdag 16 oktober 2013 om 19.30u..
11. Sluiten vergadering.
21.52u.

Voorzitter

Sportfunctionaris,

Tom Dermaut

Elie Soetaert.
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