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

Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 30 april 2014 om 20u00 in het
Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire,
Jan Berkers, Marcel Samaey, Miguel Schautteet,
Stijn Bulcke, SF Elie Soetaert, SF Thierry Van Rijswijck.
Verontschuldigd: Joris Maes, schepen Rudy Claus, Christian Ossieur,
Françoise Vanmassenhove, Dominiek Depuydt,

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Voorbereiding algemene vergadering 7 mei 2014 om 19 u.
 welkomstwoord van de schepen Rudy Claus;
 woord van de voorzitter Tom Dermaut
 e-mailadressen van de clubs
 doelstelling van de Uit databank
 subsidieformulieren sportclubs
 kampioenenviering 20 juni 2014
 voorstelling van de nieuwe website door Jeroen Verkarre;
 stemmenimitator Jonathan Bockstael;
 receptie.
3. Schoolsportdag
De schoolsportdag vindt plaats op vrijdag 9 mei 2014 van ± 9 u. tot 15u30.
 Voor 1ste graad:
Kinderen van het 1ste leerjaar zullen in de voormiddag zwemmen in het
zwembad van Sportcomplex Pier 10 gecombineerd met estafettespelen op het
omnisportterrein tevens in Pier 10.
In de namiddag zullen de kinderen 5 verschillende opdrachten kunnen
uitvoeren in de sporthal Haneveld.
De verplaatsing gebeurt te voet tussen het Sportcomplex Pier 10 en de
sporthal zowel voor het 1ste als het 2de leerjaar.
Het programma van de kinderen van het 2de leerjaar is het omgekeerde. Eerst
in de sporthal daarna in het Sportcomplex Pier 10.
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Voor 2de & 3de graad:
Voor hen wordt een wandeltocht uitgestippeld (7 km). De wandeltocht gebeurt
klassikaal. Tijdens deze wandeltocht zijn er stopplaatsen voorzien waar de
kinderen verschillende sportproeven (22) zullen afleggen.
De wandeltocht loop o.a. langs de Wijkschool Einstein, de Heideschool,
Einsteinschool en VBS De Haan.
Dus deze klassen kunnen op school de wandeltocht starten.
Basisschool aan Zee (Zeepreventorium) en La Ruche zullen ook gemakkelijk
kunnen inpikken op het parcours.
De klassen van Wenduine worden met bussen (of per fiets) naar de
wandelroute gebracht.
4. Interscholencompetitie voetbal.
10 ploegen zijn ingeschreven voor de interscholencompetitie voetbal op
woensdag 14 mei 2014 op voetbalterrein 1.
Er wordt gespeeld op 4 terreinen van 20 op 40 m. Het draaiboek met alle nuttige
informatie wordt doorgemaild naar de scholen.
Medewerking van Miguel als scheidsrechter. De vraag wordt ook gesteld aan
Norbert Maes om als hoofdscheidsrechter te fungeren.
5. Zomeractiviteiten
 voorstelling van de nieuwe affiches en flyers 6 & 10 mijl;
 Rafting day;
 Ama-beachvolleybal: graag dringend antwoord op mogelijkheid om drank te
verkopen voor de clubs;
 Watersportpaviljoen wordt uitgebaat door het gemeentebestuur zelf tot eind
oktober. Momenteel zijn de openingsuren van 8 u. tot 20 u.
 Sportstranden: programma wordt nog uitgewerkt.
Ideeën zijn steeds welkom;
6. Allerlei
 Reserveringssysteem of toegangssysteem fitness.
Stijn en Elie zijn naar Maldegem geweest om dergelijk toegangssysteem te
bekijken. De mogelijkheden worden onderzocht;
 Vraag van de Einstein (via Jan Berkers) om het parcours van het
Mountainbiken veiliger te maken bij de activiteit “Met veiligheid & Sport op
stap”. Iemand van de preventiedienst moet hier aanwezig zijn;
 Vraag van Luc Vermeire om de paaltjes t.h.v. het watersportpaviljoen te
beveiligen zodanig dat niemand zich verwond;
 Vraag van Kristin De Jaegher via e-mail om een warme oproep te lanceren
voor podiumzangers op het evenement Vlaanderen zingt op 13 juli op de
markt te Wenduine;
 Brief van de koersbalvrienden door Johan Claeys.
Een aantal vrienden speelt momenteel koersbal in de sporthal. Ze wensen
zich als feitelijke vereniging aan te sluiten bij de sportraad;
Gunstig advies.
Volgens Art. 9 van de statuten van de sportraad moet de vereniging ook de
secretaris van de club laten ondertekenen en vermelden wie wil zetelen. De
aanvaarding als lid wordt bekrachtigd door de beheerraad en wordt schriftelijk
aan de betrokken vereniging ter kennis gebracht.
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De toetreding tot de sportraad impliceert de aanvaarding van onderhavige
statuten.
 Volgende vergadering op woensdag 11 juni om 20 u. in de sporthal.

Voorzitter
Tom Dermaut

Verslaggever
Elie Soetaert
Sportfunctionaris

