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

Verslag van de vergadering van de beheerraad van de gemeentelijke sportraad
De Haan op woensdag 27 maart 2013 om 14 u30 in de vergaderzaal van de sporthal.
Aanwezig:

Schepen Rudy Claus, voorzitter Eric Van den Broucke, ondervoorzitter
Tom Dermaut, Stijn Bulcke , Francoise Vanmassenhove, Jan Berkers,
Christian Ossieur, Rony De Clerck, Norbert Maes, sportfunctionaris
Elie Soetaert en sportfunctionaris Thierry Van Rijswijck.

Verontschuldigd:

Luc Vermeire, André Lemaire

Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Bespreking openingsweekend sporthal De Haan.
 De uitnodigingskaart wordt voorgelegd.
 bespreking programma:
zaterdag 4 mei ’13
10u00
Officiële opening voor genodigden
14u00
Vlaamse kermis voor gemeentepersoneel
19u00
Reuze BBQ voor iedereen € 15,00 kinderen € 8,00
reserveren en inschrijvingen in cafetaria sporthal “Bal Populair”
21u00
Live optreden “Red Legs” inkom gratis
23u00
Spetterend vuurwerk
23u30
Start Disco-bar met o.a. DJ Sjoerd inkom gratis
zondag 5 mei ‘13
10u00
Inlopen “Finse Piste” door burgemeester Peter Breemersch
samen met de C-runners + kindergemeenteraad.
10u00 – 17u00
Sportpromotiebeurs + demonstraties
11u00
Rondleiding in de nieuwe sporthal.
14u00 – 17u00
Helikoptervluchten vooraf inschrijven bij de sportdienst
vereist
14u00
Start 1ste Vlaamse Schlagerparade in De Haan inkom gratis
met o.a. Den Djoff, Kiara, Dave, Mansini, Zeeuwse Ricky,
Choanita, Hilvi en nog 3 andere Jop-artiesten
14u30
Rondleiding in de nieuwe sporthal.
15u30
Rondleiding in de nieuwe sporthal.
20u00
Einde festiviteiten.

2
28 clubs nemen deel aan de sportpromotiebeurs.
De diverse standen worden opgezet in zaal 2 vanaf 7u00
Einde is voorzien om 17u00.
Iedere club krijgt een tafel, 2 stoelen, elektriciteit.
De sportdienst kijkt voor draadloos internet.

3. Evaluatie veloopzwem
 De startprocedure werd gewijzigd wegens het koude weer en vond plaats in zaal
2.
 De deelnemers vroegen warme dranken.
 De volgende editie vindt plaats op 22 maart 2014.

4. Beleids- en beheerscyclus uitgelicht.
Wat verandert er?
Functies worden beleidsdomeinen, -velden en –items.
Het beleid wordt vertaald in beleidsdoelstellingen.
Deze beleidsdoelstellingen komen tot stand tijdens een geïntegreerd strategisch
planningsproces.
Volgens het besluit over BBC bestaat een beleidsdoelstelling uit:
- een specifieke omschrijving van het voorgestelde resultaat of eventueel van het
vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren
beleid.
In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect
meetbaar gemaakt. (wat willen we bereiken?).
- een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van
de beleidsdoelstelling.
In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven (wat gaan we daarvoor
doen?)
- de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling
betrekking heeft;
- (wat zijn de financiële gevolgen?)

5. Allerlei.
-

Klasloop te Wenduine: 28 maart 2013 om 17 u;
Overzicht leden algemene vergadering (t.e.m. 27.03.2013);
Watersportinfrastructuur De Haan;
AED defibrillator;
Nemen foto van de beheerraad voor in de sportbrochure.

Verslaggever
E. Soetaert
Sportfunctionaris

