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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op 27 augustus 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, Joris Maes, Françoise Vanmassenhove, Stijn
Bulcke, SF Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Schepen Rudy Claus, Miguel Schautteet, Dominiek Depuydt.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 Het verslag wordt goedgekeurd.
 De erkenning van de nieuwe gemeentelijke sportraad is goedgekeurd in de
gemeenteraad van 26 juni 2014.
De beheerraadsleden krijgen dit extract uit de notulen toegestuurd.
 Gouden Haan uitreiken tijdens de algemene vergadering.

2. Evaluatie strandactiviteiten zomer 2014.
 De strandactiviteiten lokten opnieuw veel deelnemers.
Alles hangt af van het weer en goede strandanimatoren
 De activiteiten in het kader van FC De kampioenen waren ook een succes
en mede dank zij de drive van de wereldbeker voetbal en de hype rond de
Rode Duivels;
 Hoe kan men de strandanimatoren motiveren en stimuleren: o.a.
aanbieden van de geschikte locatie, herkenbaarheid (t-shirt), vormen van
een team (vliegende ploeg), programma maken bij slecht en goed weer,
aanbieden van buurtsporten;
1 verantwoordelijke, enz…; Werking evalueren en in kader van de
besparingen herzien;
 6 & 10 mijl: klassement Hanenaars blijft een moeilijk item wegens volgende
redenen:
 Juiste gegevens worden niet ingegeven;
 Menselijke fouten (fouten bij het intypen);
 Chips vergeten;
 Moeilijk te controleren;
 Iedereen schrijft in op het laatste moment.
Misschien ook een 5 km loop inlassen.
De sportdienst zal de mogelijkheden onderzoeken;

2
 Rafting day
Deze sportactiviteit wordt een vaste waarde en lokt steeds veel teams.

3. Werken Rotonde en Zeedijk Wenduine
 De werken starten op 1 september 2014.
Zowel de Zeedijk, Rotonde als basketveld worden vernieuwd.
De sportstranden worden eind augustus afgebroken.
Surfing Elephants kan open blijven tijdens de maand september.
De 2 grote sportdagen (19 en 25 september) vinden plaats t.h.v. het
watersportpaviljoen De Haan-Centrum.
 Schutterspaviljoen Wenduine;
De Koninklijke Vrije Gilde Sint Sebastiaan houdt op met bestaan (de club werd
ontbonden).
De sleutels van het gebouw worden bezorgd aan het gemeentebestuur.
Wat gebeurt er met de muiten ?

4. Haanse klasloop 24.09.2014.
Op woensdagvoormiddag 24.09.2014 vindt in het sportcentrum De Haan de
Haanse klasloop plaats voor alle leerlingen van De Haan (2de kleuter t.e.m. 6de
leerjaar). Appels en drank worden voorzien.
Het transport gebeurt zowel te voet, met de fiets of met autobussen.
Stijn Bulcke maakt het draaiboek op.

5. Praktische regeling Belgium World Tour tafeltennis.
 De minibusjes worden ingeschakeld voor eventueel transport van de spelers
binnen De Haan.
Een schema wordt opgesteld.
Hulp is steeds welkom van de beheerraadsleden;
 De finalewedstrijden vinden plaats op zaterdag 13 september in de namiddag.
De beheerraad is uitgenodigd;
 Een programmaboekje is opgemaakt door de club TTC The Charlies;
 Een programma voor deelnemende scholen is beschikbaar op donderdag 11
en vrijdag 12 september 2014.

6. Allerlei
 Luc Vermeire vraagt tegen de volgende vergadering het financieel overzicht
van de uitgaven sportraad;
 Website Vrije Zwemmers De Haan – Wenduine (aanpassing);
 De Kynologische vereniging vraagt 2 bijkomende vuilnisbakken (hondenpoep)
op de groene zone.
 Jan Berkers gaat vanaf 1 september met pensioen.
 Lactaattesten op 21 & 22 oktober (onder voorbehoud).

3
 Clubs moeten degelijk rekening houden met het advies van de brandweer bij
het plaatsen van tenten en caravans en de opmerkingen betreffende het
maken van vuur, barbecues, enz…
 De lokale politie vraagt om tijdig (minstens 3 maand vooraf) aanvragen voor
sportactiviteiten voor te leggen indien politiemedewerking vereist is. Bij de
aanvraag moeten de nodige documenten zitten zodat zij een duidelijk beeld
kunnen vormen van de activiteit (plaats, plan, soort activiteit, gevaren,…
Hierbij moet desnoods een risico-analyse worden bijgevoegd (multidisciplinair
invulformulier evenementen).
 Calisthenics park
Een aantal jongeren vragen om een dergelijk parcours aan te leggen. Een
beetje zoals onze fit-o-meter van vroeger (optrekken, springen, sit-ups,
push-up, crunches enz…). De sportraad / sportdienst stellen voor om enkele
eenvoudige toestellen in te planten t.h.v. het speelterreintje sportcentrum.
De sportdienst zal een ontwerp maken.
 Volgende vergadering: woensdag 15 oktober om 20.00 u.
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