GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op woensdag 13 april 2016 om 20u00 in de
vergaderzaal gelegen in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Peter Buyle, Miguel Schautteet, Christian Ossieur, Koenraad
De Lathouwer, Eric Van den Broucke, Françoise Vanmassenhove,
schepen Rudy Claus, SF Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Joris Maes.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering




Het verslag wordt goedgekeurd;
De beheerraad stelt voor om Jan Berkens ook uit te nodigen bij volgende
vergaderingen wegens zijn deskundigheid;
Jan blijft ook zijn medewerking verlenen bij diverse sportactiviteiten.

2. Evaluatie Veloopzwem






De startprocedure in het Wielingenbad werd aangepast;
De prijsuitreiking vond plaats in de cafetaria i.p.v. in de grote zaal;
De Veloopzwem was volgeboekt en alle atleten waren tevreden;
Aantal motards beperken (veiligheid);
Mogelijkheid onderzoeken in samenspraak met de lokale politie om auto’s
zoveel mogelijk te weren en dit vooral langs de Nieuwe Steenweg –
wisselzone.

3. Brainstorming strandanimatie juli – augustus 2016
 3 jobstudenten zijn voorzien in de maand juli en 3 in de maand augustus;
 Luc Vermeire vraagt om de strandactiviteiten terug nieuw leven in te blazen en
activiteiten met de watersportclubs te programmeren. We zijn immers een
kustgemeente met de mogelijkheid om watersportactiviteiten aan te bieden.
Wegens besparingen is dit weggevallen maar misschien zijn er opnieuw
alternatieven. Dit wordt besproken en uitgewerkt met het dagelijks bestuur en
dienst financiën;
 Meer samenwerking met strandbibliotheek, Zee, zon… Zorgeloos, strandbars,
enz…

4. Sportbrochure 2017
 De sportdienst heeft een sportactiviteitenbrochure opgemaakt voor 2016. De
nieuwe inwoners en alle geïnteresseerden kunnen een exemplaar bekomen;
 Een nieuwe sportbrochure met alle informatie over de vele sportverenigingen
wordt aangemaakt. Met deze nieuwe brochure willen we iedereen een duwtje
in de rug geven om zoveel mogelijk te sporten en gezond te bewegen;
 De sportdienst vraagt de clubs om alle gegevens na te kijken en eventueel
aan te passen waar nodig.
5. Voorbereiding schoolsportdag
 De schoolsportdag vindt plaats op vrijdag 20 mei 2016. Er wordt dit jaar
samengewerkt met Maerlant en leerkrachten in opleiding van Howest,
zodoende zal er bij iedere opdracht een deskundige begeleider voorzien
worden.
 Er is ook een gezamenlijke opwarming.
 Er wordt gewerkt met thema’s;
 De eerste graad vertoeft in het sportcentrum. De tweede en derde graad
maken terug een grote wandeling met opdrachten onderweg.
6. Voorbereiding algemene vergadering en kampioenenviering
 10 juni: algemene vergadering van de sportraad in de sporthal om 20u00;
 24 juni:
o prijsuitreiking van de jeugd en het loopcriterium;
o kampioenenviering;
o uitreiking start to run;
o uitreiking start to bike;
o uitreiking lentetornooi;
o diverse kampioenen;
o uitreiking gouden haan, gouden kuiken, gouden pluim (sportlaureaten);
Deze viering gaat door in de sporthal. Een aangepast programma wordt
uitgewerkt door de sportraad/ sportdienst.
7. Week van sportclub
 Vanaf 2016 wil Sport Vlaanderen samen met de sportdiensten en sportclubs
meer inzetten op de actie “Week van de sportclub”;
 Wat verandert:
o Uitbreiding van de actie “Week van de sportclub” naar “Maand van de
sportclub”;
o Organisatie van een voorjaars/ lente editie in mei en een najaars/ herfst
editie in september;
o De sportclubs ondersteunen met inspiratievoorbeelden.
Er wordt een nieuwe Vlaamse sensibiliseringsactie gelanceerd, met focus op de
beleving in de sport en het belang van de sportclubs. Sport Vlaanderen
ondersteunt de sportclubs logistiek en promotioneel.

8. Allerlei
 Lentetornooi zaalvoetbal mei – juni: 16 ploegen;
 Prijzen Haantje de Voorste voor kleuters: opnieuw speelgoed;
 Waardebonnen als prijs? Er zijn geen sportwinkels in onze gemeente en
daarom wordt beslist geen waardebonnen te voorzien;
 Stand van zaken clubhuis hondenclub;
 25ste zeehondenwandeling op 25 september 2016;
 De sportraad betreurt dat er geen internet + wifi aanwezig is in het
Wielingencentrum;
 Onderhoud tennisterreinen (Astridpark / La Potinière)
 Interscholencompetitie voetbal: woensdag 20 april 2016, Miguel Schautteet zal
meehelpen als scheidsrechter;
 Nieuw basketbalpaneel Neptunuswijk;
 Kledij sportraad;
 Concessieovereenkomst met Vlaamse gewest inzake gewestgrond voor
uitbating voetbalveld en kantine Kerremelkpit Wenduine loopt tot 30.09.2020;
 De volgende vergadering van de sportraad vindt plaats op woensdag 11 mei
2016 om 20u00 in de sporthal.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

