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

Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 11 december 2013 om 19u30
in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig:

Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Koenraad
De Lathouwer, Stijn Bulcke, Jan Berkers, Marcel Samaey, Christian
Ossieur, Françoise Vanmassenhove, Joris Maes, Dominiek Depuydt,
Miguel Schautteet, SF Thierry Van Rijswijck,
schepen voor Sport Rudy Claus, SF Elie Soetaert.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van 27 november 2013 is verstuurd naar het schepencollege.
2. Belgium World Tour tafeltennis De Haan.
De manifestatie gaat door van 08.09 t.e.m. 13.09.2014 in de sporthal van
De Haan. Dit tornooi is het enige in België dat meetelt voor de wereldranking.
Zowel semi-professionele als professionele tafeltennissers van diverse landen
zullen deelnemen.
De landen vaardigen de beste spelers af. De deelnemers komen uit alle
werelddelen maar het overgrote deel komt uit Europa.
Er zullen ongeveer 200 overnachtingen zijn per dag in onze gemeente.
12 wedstrijdtafels zijn nodig. De Vlaamse tafeltennisliga wenst ook de scholen te
betrekken bij dit gebeuren.
De organisatie wordt verzorgd door de Vlaamse tafeltennisliga in samenwerking
met TTC The Charlies uit Wenduine, de sportdienst en het betrokken provinciaal
comité.
Dominiek Depuydt zorgt voor de doorstroming naar de sportraad.
De finale gaat door op zaterdag 13 september 2014 met aansluitend de
prijsuitreiking. De clubs worden verwittigd over dit gebeuren met de melding dat
de sporthal tijdens deze periode niet vrij is.
3. Brainstormen activiteiten kansarmen.
 De sportraad somt een aantal ideeën op om de kansarmen te betrekken bij
allerlei sportactiviteiten.
 Niet alleen de samenwerking met MPI en het Zeepreventorium maar ook een
tussenkomst in het lidgeld bij aansluiting van een sportclub is een alternatief.
 SF Elie Soetaert neemt contact op met het OCMW en informeert bij collega’s
sportfunctionarissen.
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4. Kerstloop 21 december 2013.
De sportdienst organiseert de eerste Christmas Run op zaterdag 21 december
2013 in het centrum van De Haan.
Start jeugd om 14 u. en volwassenen om 15 u. Inschrijven is nog steeds mogelijk
(online via www.dehaan.be).
Er zijn reeds 240 inschrijvingen.
Iedereen ontvangt een kerstpak / jenever / water / fruitsap / chocolademelk.
De aankomst is aan tramlijn oost.
2 muziekgroepen zorgen voor de animatie.
5. Interscholencompetitie netbal 29.01.2014
Het netbaltornooi start om 14 u. i n de sporthal.
Alle scholen kunnen deelnemen. De diverse scholen worden gevraagd om
ploegen af te vaardigen (3de graad).
Er moeten vaste ploegen worden gemaakt m.a.w. je speelt voor één ploeg. Er
wordt onderling geen wissels meer toegestaan tussen ploegen van dezelfde
school.
Miguel Schautteet helpt mee als scheidsrechter.
De prijsuitreiking is voorzien om 16u30.
6. Nieuwe website sportdienst.
De heer Jeroen Verkarre zaakvoerder van JV webdesign uit De Haan maakt een
nieuwe website aan voor de sportdienst.
Vanaf 15 januari 2014 is www.dehaansport.be online.
Jan Berkers en Miguel Schautteet zullen de website nazien op taalfouten.
Eventuele opmerkingen en aanpassingen kunnen nog steeds gebeuren (o.a.
aanpassing foto sportraad, recensies niet onmiddellijk online zetten, aparte
hoofdknop voor sportkampen, schoolsport, allerlei, overzicht kalender activiteiten,
enz…).
7. Allerlei
 slagboom te herstellen (reeds doorgegeven aan de technische dienst);
 aandachtpunt Finse piste (bij nat weer bepaalde gedeelten nazien)
Eventueel paaltjes plaatsen met afstanden.
Problematiek loslopende honden en hondenpoep op de Finse piste
 tevredenheidsenquête door Vrije zwemmers De Haan – Wenduine.
 nieuwjaarsreceptie hondenclub KV De Haan op 4 januari 2014
van 17 u. tot 19 u. in het clubhuis.
 nieuwjaarsreceptie voor de adviesraden op vrijdag10 januari 2014 van 14 u.
tot 17 u. in O.C. d’Annexe.
De sportraad merkt op dat niet iedereen aanwezig kan zijn op dit uur wegens
werkverplichtingen.
 gunstig advies betreffende skate- en petanque terreinen Rotonde;
 volgende vergadering: woensdag 5 februari 2014 om 19u30.
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