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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag
Verslag van de gemeentelijke sportraad op vrijdag 29 januari 2016 om 19u00 te
Wenduine.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Peter Buyle, Françoise Vanmassenhove, Joris Maes, Miguel Schautteet,
Christian Ossieur, Koenraad De Lathouwer.schepen Rudy Claus,
SF Elie Soetaert.
Afwezig: Dominiek Depuydt

Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.


Het verslag wordt goedgekeurd

2. Evaluatie Christmas Fun Run.
Er hebben 1020 deelnemers deelgenomen.
De organisatie liep vlot behalve een paar kleine details.
De inschrijvingslijsten moet aangepast worden zodanig dat het secretariaat een
beter overzicht heeft.
Er werd € 2000,00 geschonken aan Casa Hogar een tehuis voor straatkinderen
in Mexico.
Editie 2016 wordt uitgewerkt door de sportdienst met o.a. nieuw parcours, start& aankomstplaats, datum, sponsoring, enz…

3. Vier Sport met Vier 19 februari 2016.
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Reeds 17 ploegen zijn ingeschreven.
Er zijn 3 categorieën (11 jaar – 15 jaar; 16 jaar – 25 jaar; 26 jaar en ouder).
Deelname is gratis.
Inschrijven kan tot 18.02.2016 bij de sportdienst.
12 opdrachten worden in teamverband tot een goed einde gebracht.
Prijzen: zwem- of fitnessabonnement.

4. Veloopzwem 19 maart 2016
˗ 500 meter zwemmen in het Wielingenbad tussen 8u00 – 13u00.
˗ fietsen en lopen met start en aankomst in het Sport- & Recreatiecentrum
Haneveld om 15u00.
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˗ inschrijvingsgeld
 € 10,00 voor atleten met een licentie en inwoners van De Haan
(voordeeltarief tot 03.02.2016).
 € 15,00 + dag-licentie € 7,50 voor atleten zonder licentie (kunnen pas
inschrijven van 03.02.2016)
 € 30,00 + dag-licentie voor teams € 7,50
˗ de sportraad zal opnieuw medewerking verlenen (tijdopnemers, prijsuitdeling,
enz…)
˗ alle deelnemers ontvangen een handdoek van sportgemeente De Haan.
˗ publiciteit via allerhande kanalen o.a. op de gemeentelijke autobus, digitale
borden, website, enz…

5. Brieven.
˗ Adreswijzigingen bij v.z.w. Kynologische Vereniging De Haan.
Secretariaat adres wordt Poriau Philippe, Leffingestraat 244 te 8400 Oostende
Marcel Samaey blijft afgevaardigde voor de sportraad.
˗ Stopzetting en ontbinding van sportvereniging Atletico Strandhotel, voormalig
Atletico La Rana – Strandhotel.
De naam wordt geschrapt uit de algemene vergadering van de sportraad.
Dominiek Depuydt was afgevaardigde voor deze ploeg en zetelt bijgevolg niet
meer in de Raad van Beheer van de sportraad.
Volgens de statuten van de gemeentelijke sportraad De Haan (artikel 26)
wordt Eric Van den Broucke voortaan lid van de beheerraad – nl. wanneer een
lid van de beheerraad er niet meer deel van uitmaakt, wordt hij vervangen
door de eerstvolgende niet –verkozene.
˗ De beheerraad bedankt Jan Berkers voor zijn jarenlange inzet en
enthousiasme voor de sport.
We mogen nog altijd rekenen op zijn medewerking bij talrijke activiteiten.
˗ Data activiteiten zouden vlugger moeten kenbaar gemaakt worden aan de
algemene vergadering.
Het verslag moet echter eerst naar het schepencollege De sportdienst
verwijst naar de website en andere informatiekanalen.
Schepen Rudy Claus vraagt ook aan alle clubs om elkaars activiteiten te
delen op facebook; Zo kan de sport nog meer gepromoot worden.
- Sportelbrochure 2016;
De brochure is verdeeld naar alle 55-plussers.
De beurtenkaart staat op naam.
Bij een volle beurtenkaart met 30 stempels ontvangt de deelnemer een mooie
handdoek van de sportdienst.
Er werd gekozen voor 55+ omdat dit kadert in het project sportelen van Sport
Vlaanderen (Bloso).

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

