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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 23 september 2015 om 20.00u
in de vergaderzaal gelegen in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire,
schepen Rudy Claus, Marcel Samaey, Joris Maes, Miguel Schautteet,
Koenraad De Lathouwer,Françoise Vanmassenhove, Stijn Bulcke, SF
Elie Soetaert,
SF Thierry Van Rijswijck.
Verontschuldigd: Christian Ossieur,
Dominiek Depuydt

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Haanse Klaslopen;
- Woensdag 23 september om 9u30 in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld
(tijdens de schooluren). Appels en drank worden gesponsord. Bussen werden
ingeschakeld om de leerlingen te vervoeren. De factuur wordt nagezien
betreffende opmerking vertraging bus.
- Donderdag 15 oktober om 17u markt Wenduine ( na de schooluren).
- Beide lopen kaderen in het loopcriterium voor scholen.
3. Sportelprogramma
Er is opnieuw een sportelprogramma voor actieve 50-plussers gedurende de
maanden september tot en met december 2015. (sedentair weglaten in het
vervolg op de affiche).
Er wordt gewerkt per maand per thema.
September = fietsmaand
Oktober
= dansmaand
November = yogamaand
December = bodysculpting
De lesgevers zijn van de meewerkende sportclubs.
Aquafitness wordt gans het jaar doorgegeven door de redders zelf.
Promotie wordt gevoerd via website, affiches, enz.
Sportgemeente De Haan dingt mee naar de titel “Sportelgemeente” van Bloso
4. Start to mountainbike.
De sportdienst organiseert in samenwerking met WTC zeevogels een 2 de sessie
“Start to mountainbike”.
De lessenreeks vindt plaats op zaterdag telkens van 10u tot 12u.
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De deelnameprijs bedraagt € 5,00 per persoon.
Bloso betaalt de lesgevers. Fietsen kan men huren bij de plaatselijke
fietshandelaars.
Bij het einde van de lessenreeks ontvangt iedere deelnemer een diploma
( uitreiking bij de kampioenenviering).
5. Blauwe zone Wielingenbad (Rotonde)
Ter hoogte van het Wielingenbad is er te weinig parkeerruimte. Er zijn meer
bezoekers en zwemmers wegens sluiting Pier 10 maar er zijn parkeerproblemen.
Leerkrachten L.O. moeten steeds hun parkeerschijf aanpassen. De vraag wordt
gesteld of deze personen een pasje kunnen krijgen hiervoor. Voor de veiligheid
van de schoolkinderen zou de schoolbus moeten kunnen parkeren voor het
Wielingenbad ( enkel tijdens de schooluren). Een schrijven wordt gericht naar het
schepencollege om deze problematiek aan te kaarten.
6. Wifi Wielingencentrum
Er is momenteel geen wifi in het Wielingencentrum. De clubs zijn vragende partij
alsook bij eigen activiteiten van de sportdienst/sportraad om wifi te gebruiken.
SF Thierry Van Rijswijck zal een dossier opmaken, met vraag om dit te voorzien
in de toekomst. Kan er hiervoor budget vrijgemaakt worden door ICT.
7. Haanse zwemweek
De Haanse (Wenduinse) zwemweek vindt plaats van zaterdag 14 november tot
zondag 22 november 2015.
Volgende zwemactiviteiten staan op het programma
- Pannenkoekenzwemmen
- Ontbijtzwemmen
- Aperitiefzwemmen
- Zwemmarathon
- Activiteiten van de diverse zwemclubs.
Een folder wordt opgemaakt met het programma. De cafetaria Wielingenbad
wordt gesloten vanaf 6 oktober voor 2 weken.
De sportdienst maakt de nodige afspraken met de cafetaria-uitbater en de clubs
i.v.m. drankverkoop.
8. Basketaccommodatie
De sportdienst/sportraad wenst een professioneel buiten basketveld aan te
leggen.
Volgende punten moeten eerst onderzocht worden:
- juiste locatie en inplanting;
- kostprijs en haalbaarheid;
- behoeften studie;
- subsidies mogelijk;
- advies van de basketbalclub;
- mogelijke hinder enz….
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9. Watersportpaviljoen De Haan
- De radiatoren in de douchelokalen vertonen roest en werden reeds
vervangen. De aannemer wordt aangesproken.
- Fin de saison door Windhaan op 26 september 2015 (officiële opening wordt
voorzien op een latere datum)
10. Exploitatie Astridpark
Na diverse besprekingen en in overleg met het gemeentebestuur vraagt de
concessionaris met aangetekend schrijven dd. 22.06.2015 om de overeenkomst
betreffende de exploitatie van het paviljoen, minigolfterrein en 2 tennisterreinen in
het Astridpark minnelijk te beëindigen op 30.09.2015.
11. Mug rescue Event
De sportdienst zal een onderhoud hebben met Ivan Degrieck i.v.m. een
mogelijke sportactiviteit voor de mug rescue.
12. Penerandaschutters De Haan
De Penerandaschutters De Haan wensen lid te worden van de Algemene
vergadering van de sportraad. Het kleiduifschieten wordt beoefend. Jaarlijks
wordt een tornooitje ingericht.
De secretaris Marino Mouton zou zetelen in de vergadering.
13. Allerlei
-

Cameraverplaatsing van bureel onthaal naar fitnesscentrum;
Uitreiking kwaliteitslabel + receptie op donderdag 22 oktober 2015 om 19u30;
Zowel Wielingenbad als Sport -& Recreatiecentrum Haneveld behalen
5 sterren (d.w.z. Uitmuntend in kwaliteit);
Afspraken met KE De Haan;
Goede doel voor 3de Kerstloop op 19 december 2015;
Energie-atol: stand van zaken;
Sportbrochure: een nieuwe sportbrochure zal opgemaakt worden in 2016
(sponsoring?);
Subsidies: beleidsprioriteit 1;
Bezoek: locatie te Roeselare voor modelbouw hondenclub. Een datum wordt
nog afgesproken;
Uitnodiging zee-honden-wandeling op 27 september;
Parochianenkoers:vergadering met het bestuur;
Drankbevoorrading 6 & 10 mijl: water tekort door Delhaize nationaal;
Vraag voor opleiding EHBO & AED ( personeel & sportclubs );
Welke zaalvoetbalclubs van De Haan zitten momenteel nog in de Entente.
SF Elie Soetaert neemt contact op met de voorzitter;
Finse piste (speciaal hakselhout te voorzien)
Stand van zaken verlichting Finse piste & tennisterreinen;
Vraag uniforme kledij voor beheerraad in 2016 (hemd, trui)?
Promotiemateriaal (startboog, tentje);
Busvervoer voor de Zeeboon (dinsdagnamiddag) wordt besproken met de
bevoegde dienst;
Afspraken met KE De Haan ( vergadering d.d. 16/09/2015 );
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- Vertegenwoordiging GO! onderwijs in de beheerraad. Jan Berkens is
ontslagnemend (pensioen) en wordt vervangen door Peter Buyle. Peter wordt
uitgenodigd voor de volgende vergaderingen.
- Volgende vergadering:
woensdag 28 oktober 2015 om 20u in de sporthal.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

