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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 12 november 2014 om 20u00
in de vergaderzaal van het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Marcel Samaey, Christian Ossieur,
Miguel Schoutteet, Joris Maes, Stijn Bulcke, Françoise Vanmassenhove,
schepen Rudy Claus, SF Elie Soetaert, SF Thierry Van Rijswijck.
Verontschuldigd: Ondervoorzitter Luc Vermeire, Dominiek Depuydt,
Koenraad De Lathouwer, Jan Berkers.
Aan de beheerraadsleden wordt gevraagd indien belet bij vergaderingen steeds de
voorzitter Tom Dermaut of de secretaris Elie Soetaert tijdig te verwittigen.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 Het verslag wordt goedgekeurd.
 2de Kerstloop: reeds 120 inschrijvingen momenteel;
Er wordt publiciteit gemaakt via lichtkranten in stations (zendtijd met een
frequentie van minimum 100 spots van 20 sec. per dag).
2. Warmste loop.
Op 11 november 2014 ging de eerste editie door van de “warmste loop” voor het
goede doel ingericht door de Vrije Basisschool Vosseslag.
Het was een groot succes met 476 deelnemers. Men kon zowel lopen als
wandelen wat een goede formule bleek. De sportraad steunt het initiatief
3. Schoolsportdag 2015.
De sportraad wenst de schoolsportdag te behouden. Een werkgroep zal bekijken
hoe er kan bespaard worden op busvervoer, lesgevers, inhoudelijke activiteit
herbekijken
4. Vergadering leerkrachten LO.
De vergadering met leerkrachten L.O. en S.V.S gaat door op woensdag 10 juni
2015 om 12 u. in de vergaderzaal van de sportha l.
Alle activiteiten met de scholen worden dan geëvalueerd.
5. Strandactiviteiten sportclubs
Clubs die activiteiten op het strand wensen te organiseren doen best nu reeds
een aanvraag naar het schepencollege.
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De beheerraad vraagt om dan éénmalige toelating te geven voor drankverkoop
enkel voor de deelnemers. Zo kunnen de sportclubs hun clubkas spijzen.
6. Toekomst Pier 10?
 Er werd nog geen definitieve beslissing genomen omtrent al dan niet verder
uitbaten van het Sportcomplex Pier 10. Het zwembad Sportcomplex Pier 10
heeft reeds nieuwe openingsuren. Vele zwem- en duikclubs, scholen,
individuelen vinden hier hun gading en wensen verder gebruik te maken van
Pier 10.
 Het Vlaamse Regeerakkoord heeft prioritaire aandacht voor de
zwembadproblematiek.
 Misschien zijn er hier mogelijkheden (subsidies, samenwerking, privé
partners?).
 De sportraad dringt aan om alle mogelijkheden betreffende het behoud van
Pier 10 te onderzoeken.
7. Afspraken sportclubs & uitbaters cafetaria (sporthal , Wielingenbad)
 bij grote activiteiten best duidelijke afspraken te maken in verband met
verkoop drank.
 Vrije zwemmers Wenduine wensen na de zwemtraining ook nog iets te
kunnen nuttigen in wielingenbar (nu steeds gesloten).
8. Sportterreintje Rotonde
De sportraad stelt voor om op het basketbalterreintje Rotonde basket te laten
spelen in de lengte van het terrein. Dit kan perfect op de groene doorlatende
asfalt die voorzien is.
In de breedte kan op kleine mini-voetbaldoeltjes gespeeld worden.
Het voorstel van Adec Sport met basketbalring boven het zaalvoetbal blijkt ons
niet esthetisch en efficiënt.
De voorgestelde verankeringsstaven zullen vlug los zitten in het beton met alle
gevaren van dien.
Liever 2 stevige basketbalpalen voorzien in de grond indien mogelijk.
9. Rafting day
Vraag van Marcel Samaey of bijkomende jeugdreeksen (< 14 jaar) mogelijk zijn?
 dit is moeilijk wegens te zware proeven.
 branding
 aantal personen in de raft
10. Clubhuis Kynologische Vereniging
Het clubhuis van de Kynologische Vereniging De Haan gelegen in het Sport- &
Recreatiecentrum Haneveld is aan vervanging toe.
De vloer zakt weg wegens geen degelijke onderbouw.
De houten constructie is rot.
Er zijn momenteel 217 leden.
Marcel Samaey schetst de wensen en noden.
Een degelijk nieuw gebouw dringt zich op.
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Een plan wordt bezorgd. Aan de hand hiervan zal een ruwe raming opgemaakt
worden omtrent de kostprijs.
De binnen afwerking zou eventueel door de club zelf kunnen gebeuren.

Allerlei
 organisatie Sylvester VTT;
 Viering clubkampioenen op 11 januari 2015 door Vrije Zwemmers WenduineDe Haan
 Volgende vergadering met etentje onder voorbehoud op woensdag 21 januari
2015.
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