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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 29 mei 2013 om 16u30 in de sporthal.
Aanwezig:

Schepen Rudy Claus, voorzitter Eric Van den Broucke, ondervoorzitter
Tom Dermaut, Stijn Bulcke, Jan Berkers, Norbert Maes, Rony De Clerk,
Luc Vermeire, Françoise Vanmassenhove, André Lemaire.
sportfunctionaris Elie Soetaert en sportfunctionaris Thierry Van Rijswijck.

Verontschuldigd: Christian Ossieur

Agenda
1) Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2) Evaluatie openingsweekend sporthal De Haan.
 Het openingsweekend was geslaagd.
 De portpromotiebeurs kende een groot succes.
Alle deelnemende clubs worden beloond met een tussenkomst van € 100,00
(factuur te bezorgen voor 31/10/2013)
 De foto’s van de sportbrochure worden bezorgd aan desbetreffende personen.
 Spijtig dat de cafetaria gesloten was tijdens de sportpromotiebeurs en
rondleidingen.
Veel mensen wilden iets drinken.
 Kaartensysteem voor aankoop drank (10 consumpties) moet eenvoudiger en
ook de prijs van de wijn was te duur.
3) Watersportinfrastructuur De Haan-centrum
Als gemeente baten we een gebouw uit voor watersport met douchefaciliteiten en
voorzien we een basis aan watersportmateriaal voor verhuur. Daarnaast zijn er
ligplaatsen voor pleziervaartuigen (op zeil), dit tegen betaling met of zonder
tractordienst en baten we tevens een strandbar uit.
Tarief:
- Gebruikerskaart: € 30,00 per persoon voor gebruik faciliteiten
watersportpaviljoen tot 15 oktober 2013
- Doucheticket: € 2,00
- Ligplaats: afhankelijk van grote boot en met of zonder tractordienst
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Kiteschool:
Daar in het AGP staat:
Iedere beoefenaar van het plank- en powervliegeren dient:
- een genummerde lycra van de watersportclub te dragen.
Wie geen lycra heeft, dient zich vooraf te melden bij de plaatselijke
watersportclubverantwoordelijke wanneer de watersportclub in het jaar open
is. De lycra geldt als bewijs van de club dat betrokkene in het bezit is van een
bekwaamheidsbewijs dat aantoont dat betrokkene voldoende bekwaam is om
deze sport veilig te beoefenen, en akkoord gaat met de reglementering ter
zake en het charter van de club. Personen met kitebekwaamheidsbewijs
dragen een gele lycra. Personen die nog geen kitebekwaamheidsbewijs
gekregen hebben, dragen een rode lycra en een helm.
- een talis aan de trapeze te hechten. De talis vermeldt het jaartal waarin het
kitesurfen beoefend kan worden, en geldt als bewijs van verzekering.
- het kitebekwaamheidsbewijs.
Het kitebekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door een erkend lesgever die in
het bezit is van een erkend lesgeversdiploma (vlaamse trainerschool of
international kiteboardingorganisation).Het kitebekwaamheidsbewijs vermeldt
de naam, de bekwaamheid , de erkenning door BLOSO of ISSA, en de naam
van de persoon die het kitebekwaamheidsbewijs heeft afgegeven.
En daar wij als gemeentebestuur geen club zijn (en dus geen lycra’s kunnen
uitdelen) en niet over personen beschikken die in het bezit zijn van een erkend
lesgeverdiploma werd de plaatselijke club “Surfing Elephant” aangesproken om
het kitegedeelte op zich te nemen.
Huren van materiaal zoals Rafts, golfsurfplanken, SUP’s, bodyboards,… is
tevens mogelijk.
Lessen in o.a. golfsurfen wordt via “Surfing Elephant” aangeboden.

4) Voorbereiding algemene vergadering sportraad De Haan 31 mei 2013





De vergadering vindt plaats in het Wielingencentrum.
De sportfunctionaris Elie Soetaert overloopt alle clubs die ingeschreven zijn;
Voorstelling van de nieuwe clubs;
Stemformulieren en nodige computersysteem wordt klaargemaakt door de
sportdienst.
 De telling zal gebeuren door het dagelijks bestuur.
5) Kampioenenviering
 De kampioenenviering gaat door op vrijdag 21 juni om 19u30 in het
Sportcomplex Pier 10.
De kampioenen krijgen een blijvend aandenken
 De uitreiking van de trofeeën loopcriterium voor scholen 2012-2013 vindt
plaats om 18u30.
De top 10 van elke reeks wordt uitgenodigd.
De kinderen krijgen allemaal een T-shirt.
 Eveneens in Sportcomplex Pier 10 vindt op vrijdag 28 juni 2013 de
prijsuitreiking plaats van de diploma’s voor start to run vanaf 20u45.
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6) Allerlei
 Sportfunctionaris Elie Soetaert heeft een aanvraagformulier opgemaakt i.v.m.
de huur van de sportzalen.
Deze zijn verstuurd naar alle huurders.
Op dinsdag 25 juni 2013 wordt om 18 u. een vergadering gepland met de
huurders i.v.m. toewijzing uren seizoen 2013 – 2014.
 Aanpassing intern reglement:
Huurders moeten zelf toestellen plaatsen en wegnemen;
De zaalverantwoordelijke houdt toezicht.
 AED Defibrillator.
De beheerraad wenst een demonstratie v/h toestel voor de diverse sportclubs.
Vraag om bijhorende toestellen voor het voetbal.
De schepen is hiervoor geen grote voorstander want wie is dan
verantwoordelijk als het misloopt.
 Norbert Maes en Rony De Clerck nemen afscheid van de beheerraad en
stellen zich niet meer kandidaat. Ze helpen wel verder bij diverse
organisaties.
De beheerraad dankt hen voor hun jarenlange inzet en medewerking.

Verslaggever
E. Soetaert
Sportfunctionaris

