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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 15 oktober 2014 om 20u00 in
de vergaderzaal van het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Jan Berkers, Christian Ossieur, Koenraad De Lathouwer,
Miguel Schoutteet, Stijn Bulcke, SF Elie Soetaert,
SF Thierry Van Rijswijck, schepen Rudy Claus;
Verontschuldigd: Françoise Vanmassenhove, Joris Maes.
Afwezig: Dominiek Depuydt

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Klasloop te Wenduine 16 oktober 2014.
Stijn maakt draaiboek op.
Er zijn reeksen vanaf 2de kleuterklas tot en met 6de leerjaar.
Start om 17u00 op de markt te Wenduine.
De beheerraadsleden helpen mee met deze organisatie.
De sportdienst zorgt voor water en medailles voor de eerste 3 winnaars van elke
reeks.
De resultaten tellen mee voor het loopcriterium voor scholen.
Tevens zal er publiciteit gemaakt worden tijdens deze loop voor de warmste loop
op 11 november 2014 ter hoogte van de Vrije Basisschool Vosseslag (de
opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds)
3. Haanse Zwemweek van 15 – 23 november 2014.
Zowel in het Wielingenbad als Pier 10 worden er activiteiten georganiseerd in
samenwerking met de zwem- & duikclubs. o.a.
 Natte speeltuin
 Ontbijtzwemmen
 Aperitiefzwemmen
 Vroege duik
 Start met zwemmen
 Gratis zwemtraining
 Weet zijn kunnen
 Reis rond Pier 10
 Initiatie sportduiken
 Zwemmarathon voor scholen
 Pannenkoekenzwemmen voor scholen
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 Zwemzotste zwembad – zwemmathon.
Het zwembad dat de meeste kilometers bijeen zwemt gedurende 12 uren krijgt
van ISB de Trofee van “Zwemzotste Zwembad”.
Het komt er dus op neer dat het zwembad waar, zowel in het zwembad van
Sportcomplex Pier 10 (van 9u00 tot 15u00) als in het Wielingenbad (van
15u00 tot 20u00), meest wordt gezwommen tijdens
12 u, meest “Zwemzot” is in Vlaanderen.
Er worden baantjes voorzien.
4. 2de Kerstloop 20 december 2014.
De sportdienst organiseert voor de 2de maal een recreatieve kerstloop nl. de
Christmas Fun Run op 20 december 2014.
Startplaats: markt De Haan-Centrum 14 u. (jeugd) en 15 u. (volwassenen).
Een ludieke loopwedstrijd in kerstkostuum in het centrum van De Haan voor de
jeugd en volwassenen in het teken van “De Warmste week” – Music For Life
t.v.v. het Zeepreventorium.
Er zijn diverse afstanden:
 Jeugd t.e.m. 9 jaar: 550 m
 Jeugd t.e.m. 14 jaar: 1.100 m
 Volwassenen 5 km (2 ronden)
 Volwassenen 7,5 km (3 ronden)
Alle geïnteresseerden zullen online kunnen inschrijven via Star Tracking, een
gespecialiseerde firma voor tijdregistratie, via onze website www.dehaansport.be.
Het online inschrijvingsgeld is € 7,00 voor jeugd en volwassenen (inclusief
kerstkostuum, jenever en consummatie op de kerstmarkt). € 10,00 dag zelf.
Kinderen van het MPI en Zeepreventorium kunnen gratis deelnemen. De
deelnemers zijn verplicht om in kerstkostuum te lopen met bijhorende
wedstrijdnummer.
De Fun Speeltruck wordt geplaatst t.h.v. de startplaats. Het secretariaat de dag
zelf is in de Beaufort.
5. Financieel overzicht en besparingen sportdienst.
In het kader van de opmaak van de budgetwijziging 2014 wordt van alle diensten
een besparing opgelegd en een prognose van de diverse acties voor het verder
verloop 2015 – 2019.
De sportdienst / sportraad heeft een correct “meerjarenplan 2014 – 2019” met
actieplannen, acties en bijhorende budgetten opgemaakt vorig jaar, en de
sportraad wenst zich daar aan te houden!
Besparingen op het vlak van algemene werkingskosten dringen zich op.
Dit is zeker geen gemakkelijke opgave omdat alles reeds financieel zeer nauw
werd berekend.
In de BBC is de opmaak van de Rekening niet langer een louter cijfermatig
document. De Rekening wordt meer een evaluatie van het bestuur van het
voorbije jaar waarbij de realisatie van de voorziene doelstellingen centraal staat.
Alle sportactiviteiten worden in samenspraak met de sportraad onder de loep
genomen om besparingen te kunnen realiseren.
Wat voor de ene beheerraadslid minder belangrijk is dan weer voor de andere
wel belangrijk.
Een voorstel tot besparing werd door de sportraad als volgt geformuleerd:
 Haanse klaslopen (prijzen, Rode Kruis)
 Kinderstraatfestival (schrappen)
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Lactaattesten (schrappen)
Advertentie jogging & marathon (schrappen)
Sportstranden (beachcocktail schrappen)
Seniorensport (Sinterklaaswandeling schrappen)
Crosstriatlon; afschaffen om de 2 jaar?
Schoolsportdag: nog te bespreken (inbreng scholen)
Voor voorzitter Tom Dermaut blijft dit een prioritair item
 Bij start to run & rafting day zal er inschrijvingsgeld moeten betaald worden.
6. Activiteiten clubs











11 november: Duiveltjestornooi K.E. De Haan (sportcentrum)
11 november: Warmste loop (Vrije Basisschool Vosseslag)
16 november: Herfsttocht Stormvogels
23 november: Int. Tweedaagse wandeltocht Stormvogels
29 november: MTB toertocht Breduinia
7 december: badmintontornooi De Haan (sporthal)
13 december: 3de Winter Kusttour MTB politiezone
20 december: 2de Kerstloop Fun Run (De Haan-Centrum)
26 december: 3de Urbano Beachrace
28 december: Sylvester VTT Zeevogels (start/aankomst sporthal)

7. Allerlei
 Indien materieel gebruikt wordt van de sportdienst door clubs moet dit steeds
afgetekend worden en onmiddellijk terug gebracht worden na gebruik;
 Het aantal sporters moet genoteerd worden door de zaalverantwoordelijke in
een formulier (dit voor de veiligheid). We vragen dan ook aan alle clubs om
het aantal sporters te melden;
 Kwaliteitslabel sporthal & Wielingenbad; De audit van het sportcentrum
gebeurt op 20/10/2014. Audit in het Wielingenbad vond op 14 oktober plaats
en er was geen enkele opmerking. Het Wielingenbad blijft een 5-sterren
zwembad en dus uitmuntend in kwaliteit;
 Openingsuren zwembaden (zie website);
 Oud publiciteitsbord Markt De Haan-Centrum verwijderen;
 Het is wenselijk om slechts
1 woordvoerder of bevoegd contactpersoon per club te hebben dit om
misverstanden te vermijden. Dit kan alleen maar de communicatie ten goede
komen.
 Vraag om basketbalterrein zolang mogelijk te mogen gebruiken ’s avonds in
Pier 10.
 Volgende vergadering 12 november om 20 u. sporthal.

Voorzitter
Tom Dermaut

Verslaggever
Elie Soetaert
Sportfunctionaris

