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

Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 13 november 2013 om 19u30
in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig:

Voorzitter Tom Dermaut, ondervoorzitter Luc Vermeire,
Miguel Schautteet, Koenraad De Lathouwer, Marcel Samaey,
Jan Berkers, Joris Maes, Françoise Vanmassenhove,
bestuurssecretaris De Jaegher Kristin, SF Elie Soetaert en
SF Thierry Van Rijswijck.

Verontschuldigd:

Christian Ossieur, Dominiek Depuydt.

Agenda

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Aanpassing punt 15
De Sportraad vraagt aan het schepencollege of er offertes kunnen opgevraagd
worden voor eventuele verlichting tennisvelden, voetbalterrein 4 en Finse Piste.

2. Beleids- en beheerscyclus Vrije Tijd.
 SF Elie Soetaert verwelkomt bestuurssecretaris Kristin De Jaegher.
Zij legt het doel uit in verband met deze speciale vergadering over het BBC.
De punten in verband met de cluster Vrije Tijd en specifiek het gedeelte sport
wordt overlopen.
De beleidsdoelstellingen / actieplannen / acties.
Hieraan worden ook de indicatoren gekoppeld.
SF Elie Soetaert overloopt tevens de 4 belangrijke beleidsprioriteiten waaraan
we moeten voldoen voor Bloso.
 De Sportraad geeft positief advies aan het schepencollege betreffende BBC
(dit zonder cijfers of budgetten).
 Bij onderzoek aanleg kunstgras voetbalterrein geen speciek voetbalterrein
vermelden (T2 weglaten).
 De acties zijn heel algemeen en abstract geformuleerd. Dit heeft het voordeel
dat concrete acties later kunnen ingepast worden.
 Luc Vermeire vraagt wat de bedoeling was van de participatieraad.
 Wat met de lijst buitengewone begroting 2014 – 2019. Deze lijst werd
bezorgd aan het schepencollege.
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3. Indicatoren
 Beleidsprioriteit 1
 % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente.
 Aantal leden in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente
 % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs.
 Beleidsprioriteit 2
 % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde
sportclubs met jeugdsportaanbod.
 % gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod met een
jeugdsportcoördinator;
 Kwalificatie van de jeugdsportbegeleider in de gesubsidieerde sportclubs
met jeugdsportaanbod.
 Beleidsprioriteit 3
 % deelnemers van start to run / start to swim en andere initiatieven.
 % inwoners dat deelneemt aan het structueel andersgeorganiseerd
sportaanbod van de sportdienst.
 Aantal 50-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd
sportaanbod van de sportdienst.
 Beleidsprioriteit 4
 Aantal deelnemers uit kansengroepen aan onze initiatieven voor deze
doelgroep.
 Aantal initiatieven en wie werkt mee.

4. Uit-krant
De uit-krant zal 6x / per jaar verschijnen.
De clubs kunnen informatie ingeven op www.uitdatabank.be.
De Uit databank is bedoeld voor agenda-informatie (wie, wat, waar, wanneer)
binnen een breed spectrum aan cultuur- en vrijetijdsaanbod. Hoewel de focus op
culturele informatie in de ruime zin ligt, kunnen verschillende soorten activiteiten
worden ingevoerd: tentoonstellingen, concerten, allerhande
podiumvoorstellingen, fuiven, cursussen, sportevenementen, enz… Zolang ze
publiekelijk toegankelijk zijn en buitenshuis plaatvinden, komen ze in
aanmerking.

5. Uitrekenen en controle beleidssubsidies door dagelijks bestuur op woensdag 20
november om 8u30 in de sporthal.

6. Volgende vergadering i.v.m. BBC (budgetten) woensdag 27 november 2013 om
19u30 in de sporthal.
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