GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op woensdag 9
november 2016 om 20 u. in de vergaderzaal gelegen in het Sport- &
Recreatiecentrum Haneveld.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Miguel Schautteet, Christian Ossieur, Koenraad De Lathouwer,
Eric Van den Broucke, Françoise Vanmassenhove, Joris Maes,
SF Elie Soetaert.
Verontschuldigd: schepen Rudy Claus, Peter Buyle.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering




Het verslag wordt goedgekeurd;
De beheerraad vraagt om Jan Berkens ook uit te nodigen bij volgende
vergaderingen wegens zijn deskundigheid. Sportfunctionaris Elie Soetaert
zal dit doen;
De beheerraad uit haar ongenoegen omdat de schepen niet aanwezig is op
de vergadering. Artikel 23 van de statuten stelt dat de schepen van sport
kan uitgenodigd worden als waarnemer. Zijn aanwezigheid is geen
verplichting. Daarnaast is altijd minstens 1 sportfunctionaris aanwezig om de
nodige feedback te geven.

2. Haanse klaslopen (evaluatie)
 De klasloop van 20 oktober te Wenduine is niet kunnen doorgaan wegens
het slechte weer;
 Een nieuwe datum in het voorjaar wordt gepland;
 Een klassement wordt bijgehouden door de sportdienst.
 Waardebonnen als prijs? Dit is moeilijk omdat het budget dit niet toelaat;
De kinderen krijgen altijd graag een medaille. Nog te bespreken.
 Françoise Vanmassenhove vond het systeem van de 2 voorlopers tijdens de
klasloop op 28 september niet ideaal. Ze stelt voor om 3 voorlopers in te
schakelen. Wie?

3. Haanse Zwemweek
De Haanse zwemweek vindt plaats van 12 t/m 20 november 2016 in het
Wielingenbad. Een folder werd opgemaakt door de sportdienst en verdeeld.
De kinderen krijgen opnieuw pannenkoeken tijdens hun normaal uurtje
schoolzwemmen.
Alle betrokken clubs verlenen hun medewerking.
Inschrijvingen voor het ontbijtzwemmen zijn nog altijd mogelijk bij de sportdienst
4. The Christmas Fun Run 23.12.2016
De 4de editie vindt plaats op 23 december 2016 in de concessie van De Haan
(nieuw parcours).
Er wordt gestart voor het gemeentehuis en de aankomst is voorzien in Domein
La Potinière t.h.v. de kiosk.
De 5 km bestaat uit 1 grote ronde en voor de 7.5 km wordt een extra lus
getrokken.
De jeugd t/m 9 jaar lopen 450 m en de jeugd t/m 14 jaar 800 m.
De inschrijvingen gebeuren online via de website van de sportdienst
www.dehaansport.be i.s.m. Star Tracking (tijdsregistratie).
Het secretariaat de dag zelf bevindt zich in d’Annexe.
Er wordt promotie gemaakt via allerlei kanalen.
De opbrengst gaat naar een goed doel nl. Huis Aan Zee (De Vloedlijn)
5. Sportelprogramma 2017
De sportdienst maakt een nieuw sportelprogramma op voor 2017.
Het zijn laagdrempelige activiteiten voor 55-plussers.
Alle 55 plussers worden aangeschreven.
Volgende sporten worden aangeboden: fitness; Qi gong-dao yin, dans,
tafeltennis, tennis, fietstochten, yoga, badminton en rugscholing.
Ook het vroege ochtendzwemmen en aqua jogging geven aan iedereen dan
weer de kans om op eigen tempo aan sport te doen.
6. Voorlopig programma activiteiten 2017
Sportfunctionaris Elie Soetaert vraagt aan alle clubs om hun activiteiten 2017 te
melden.
Het is de bedoeling om een nieuwe sportactiviteitenbrochure op te maken
Volgende data zijn reeds bekend:
Netbal voor scholen 18/01
4 sport met 4 17/02
35ste Veloopzwem 25/03
Schoolsportdag 28/04
Klasloop Vosseslag 04/05
Rommelmarkt volley De Haan 6/05
Voetbal voor scholen 10/05
16de voorjaarstocht De Hanestappers 13/05
3de recreatietornooi volley De Haan 20/05
Essenza cup 20/05

Kampioenenviering 23/06
Walk De Haan 2/07
10.000 dollartornooi 1 tot 9 juli
10 mijl van Wenduine 28/07
Internationaal volleybaltornooi De Haan 12 en 13 augustus
Internationaal tafeltennistornooi 18 tot 20 augustus
12de nazomertocht De Hanestappers 10/09
Rafting Day 19/08
Zeehondenwandeling 24/09
Coq Trail 06/10
Belgium World Tour – tafeltennis 31/10 – 04/11 (ov)
Haanse Zwemweek 11/11 – 19/11
Warmste Loop 11/11 (ov)
The Christmas Fun Run 23/12

7. Uitbreiding mountainbikeparcours De Haan
WTC Zeevogels en de sportdienst De Haan zijn vragende partij om een lus te
maken zodanig dat de sporters over een attractief en uitdagend parcours
beschikken om zoveel mogelijk variatie op het vlak van moeilijkheidsgraad,
offroadpercentage en landelijke omgeving in te bouwen.
Er dient rekening gehouden met de bestaande regelgeving, opmerkingen van
Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
Een nieuw stuk werd intussen gerealiseerd nl. vanaf strandtoegang Vosseslag tot
houten brug over de duinen t.h.v. ingang golfclub (afstand 1,1 km).
Het is ook de bedoeling om aansluiting te hebben met andere gemeenten.
8. Sportstrand 2017
Luc Vermeire vraagt of er bijkomend budget wordt voorzien voor 2017 i.v.m. de
sportstranden. Samenwerking met de strandclubs is noodzakelijk.
Tijdens de algemene vergadering werd er geopperd om de sportstranden te
herwaarderen en voor meer aandacht voor acties die door de clubs zelf
georganiseerd worden.
De sportraad merkt op dat er geen rekening wordt gehouden met hun
opmerkingen en vragen.
9. Recreatiecentrum Torrekin.
Een kraan kwam tegen de zijgevel terecht van het Recreatiecentrum Torrekin.
Een expert is de binnenmuren komen inspecteren.
We wachten het expertiseverslag af.

10. Allerlei
 Basket:
 Koenraad De Lathouwer zegt dat de schepen van sport reeds 2 jaar
verkondigt dat ze een buitenveld zouden krijgen voor de basketbalclub.
Wanneer komt dit in het schepencollege?
De basketdoelen aan het Wielingenbad zijn niet conform de norm (combi
voetbal / basketbaldoel) en zoals we aankondigden bij de opening van de
nieuwe dijk te Wenduine wordt dit volledig ingepalmd door voetballers. Er
is ook geen belijning. Officiële wedstrijden kunnen hier niet plaatsvinden.
 De basketwedstrijden zijn verplaatst naar een mix van maandag of/
donderdagavond.
Hij klaagt dat er te weinig spelers beschikbaar zijn op maandagavond.
Hij vraagt zich af waarom er niet altijd op donderdagavond kan gespeeld
worden. De sportfunctionaris zal dit onderzoeken.
 Hondenclub:
Marcel Samaey vraagt naar de laatste stand van zaken betreffende de bouw
voor een nieuw clubhuis van de Kynologische Vereniging De Haan.
Is het budget hetzelfde gebleven en wat kan de club eventueel beginnen
doen?
 Vrije zwemmers De Haan:
Christian Ossieur vraagt zich af wanneer er nu wifi komt in het
Wielingencentrum.
Officiële zwemwedstrijden moeten digitaal doorgegeven worden.
 Rugby Mighty Roosters:
De club kampt met een tekort aan spelers.
Er zijn gesprekken met een club van Beernem.
 Komt er een verlichting rond de Finse Piste achteraan het sportcentrum?
Het budget laat dit niet toe.
 Vraag van de Heideschool voor een looppiste.
De betreffende locatie is bouwgrond en de gemeente kan dit niet uitvoeren;
 Volleybalcub De Haan:
 Eric Van Den Broucke vraagt zich af waarom bepaalde clubs toiletten
krijgen bij hun manifestaties en andere niet?
b.v. Vlastreffen voor motoren op de markt van Wenduine en Wielerclub
Bruynvis krijgen wel toiletten!
De eigen sportclubs moeten dan als beloning nog elektriciteit betalen
op de koop toe.
 Het verenigingsleven is de rijkdom van onze gemeente en Eric stelt dat
er voor alles en nog wat moet betaald worden.
Dit is zeker zo als ze iets willen organiseren op het strand. De clubs
haken op die manier af!

 SF. Elie Soetaert deelt mee dat alle diploma’s, opleidings- of
bijscholingsattesten, enz… uiterlijk 17 november 2016 moeten binnengebracht
worden bij de sportdienst. Anders kunnen er geen punten toegekend worden
voor de beleidssubsidies 1 en 2.

 Nieuwjaarsdrink voor de bevolking van de gemeente De Haan op zondag 8
januari 2017. Wie wil meehelpen hiervoor met zijn naam opgeven voor 23
december 2016 bij de dienst Feesten en Toerisme.
 Vraag om lid te worden van de Algemene vergadering:
 Casier Xavier (Bal Populair, Bevi-Moustache, Kamperfoelie)
 Nieuwe sportclub: T.C. Parc Astrid.
 Volgende vergadering: 14 december om 20u onder voorbehoud.
 Als bijlage : hier zitten enerzijds een e-mail verstuurd NA de vergadering
(13/11 en de vergadering was 9/11/2016 ) en een niet ondertekende
“interpellatie”.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

