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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 21 januari 2015 om 19u00
In Den Witten Doorn
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Christian Ossieur, Miguel Schoutteet, Joris Maes, Jan Berkers,
Dominiek Depuydt, Stijn Bulcke, SF Thierry Van Rijswijck,
SF Elie Soetaert, schepen Rudy Claus,.
Verontschuldigd: Françoise Vanmassenhove, Koenraad De Lathouwer.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Vier Sport met Vier.
De activiteit gaat door in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld op vrijdag 6
februari 2015, om 18u30. Het is reeds de 10de editie. Max. 25 ploegen kunnen
deelnemen. De deelname is gratis. 12 opdrachten moeten tot een goed einde
gebracht worden in teamverband.
Er zijn 3 categorieën (11 t.e.m 15 jaar; 16 t.e.m. 25 jaar; 26 t.e.m. ….jaar).
Er worden medailles voorzien, fitness- en zwembeurten als prijs.
3. Veloopzwem 21 maart 2015.
Deze 33ste editie gaat door in het zwembad Pier 10 (500 meter zwemmen) en
t.h.v. het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld (27,6 fietsen en 8,6 km lopen).
De veloopzwem is mogelijk vanaf 18 jaar.
Er worden 240 individuele triatleten en 10 trio’s toegelaten.
Inschrijvingen via de website www.dehaansport.be.
De prijsuitreiking vindt plaats in de sporthal omstreeks 17u30 (eerste 5 triatleten bij
dames en heren, U23, master A, B en C, klassement voor inwoners van De Haan,
trio’s en triatleten met een beperking.
4. 10.000 dollartornooi.
Het tennistornooi vindt plaats van 27 juni t.e.m. 5 juli 2015. Er wordt gebruik
gemaakt van tennisterrein 3 in La Potinière en de terreinen TC De Polderblomme.
Indien ook het Jazzfestival van de dienst toerisme doorgaat op zondag 5 juli in La
Potinière moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden om de organisatie niet
te storen.
De wedstrijden zijn ook afhankelijk van de weersomstandigheden.
De organisatoren dienen zovlug mogelijk een dossier met aanvraag op te maken.
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5. Belgium World Tour De Haan
De Belgium World Tour De Haan tafeltennis in het Sport- & Recreatiecentrum
Haneveld en dit door TTC The Charlies en de Vlaamse Tafeltennisliga v.z.w.
i.s.m. de sportdienst De Haan gaat door van 08 september tot 12 september
2015.
Dezelfde medewerking, logistieke steun en vervoer wordt toegezegd.
De sportdienst zal zelf de hotels contacteren. Indien vrijwilligers van de
sportraad meehelpen moeten deze personen ook uitgenodigd worden voor de
receptie.
6. Sluiting Pier 10 en regeling Wielingenbad
Het Sportcomplex Pier 10 wordt gesloten wegens financiële redenen.
De beheerraad betreurt het feit dat er geen officieel advies werd gevraagd (zie
ook erkenning sportraad waarbij de sportraad om advies wordt gevraagd over
alle aangelegenheden die het sportbeleid aanbelangen).
De vraag wordt gesteld om een officiële brief te sturen naar alle gebruikers van
het Sportcomplex Pier 10 o.a. scholen en clubs.
Komt dit punt nog op de gemeenteraad van 22 januari 2015?
De onderhandelingen met de eigenaar van het Sportcomplex Pier 10 waren niet
positief.
De kostprijs voor aankoop en renovatie van het zwembad is niet betaalbaar.
Het gemeentebestuur moet immers besparen wegens allerlei redenen.
Sportfunctionaris Thierry Van Rijswijck zal zoveel mogelijk zwemclubs en
plaatselijke scholen implementeren in het Wielingenbad.
De openingsuren en indeling schema’s worden opnieuw bekeken.
Ook het personeel Sportcomplex Pier 10 wordt zoveel mogelijk behouden.
7. Werkgroep Schoolsportdag
De sportdienst / sportraad vraagt ideeën aan de diverse scholen om terug een
kwaliteitsvolle schoolsportdag te organiseren op vrijdag 22 mei 2015.
De werkgroep zal dit dan uitwerken.
Er is een vergadering gepland met de directies op maandag 26 januari 2015.
8. Allerlei
 Algemene vergadering + toekenning Gouden Haan in de maand mei 2015.
Datum en plaats nog nader te bepalen.
 De sportraad merkt op dat het OCMW steeds meer en meer sportactiviteiten
aanbiedt.
Kan dit niet in samenspraak met de sportdienst, of toch althans plaatsvinden
in de nieuwe sporthal.
De sportdienst streeft naar een transversale samenwerking;
 datum volgende vergadering: woensdag 18 maart 2015 om 20 u. in de
vergaderzaal sporthal.
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