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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Dienstnota
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op donderdag
7 juni 2018 om 20u in de sporthal
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Marcel Samaey, Eric Van den Broucke, Jan
Berkers, Miguel Schautteet, Françoise Vanmassenhove, Bastiaan
Vanhaecke, Schepen Rudy Claus, Stijn Bulcke, Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Ondervoorzitter Luc Vermeire, Peter Buyle, Christian Ossieur, Joris
Maes, Koenraad De Lathouwer.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie project Zeesport na school.
Het beoogde doel van deze eerste editie is bereikt nl. grote opkomst en
enthousiasme van zowel leerlingen, ouders en de clubs.
Er zijn nog een aantal punten die beter kunnen nl.:
 Rond vervoer;
 De sportleerkrachten nog meer betrekken;
 Praktische afspraken naar de Haanse scholen. De leerkrachten moeten
de formulieren op hetzelfde moment verdelen. Nu was het zo dat de
sessies reeds volzet waren voor bepaalde klassen;
 Juiste balans vinden tussen aantal leerlingen per school en aantal
mogelijke inschrijvingen;
 Voorstel: watersportclubs gaan naar de scholen en spreken directies aan,
sportleerkracht (motivatie leerlingen) en de klassen;
 Persaandacht.
3. Voorbereiding algemene vergadering en 40 jaar sporthal.
Op zaterdag 1 september 2018 vindt een viering plaats naar aanleiding van 40
jaar sporthal. De algemene vergadering van de sportraad zal dan ook
plaatsvinden. De beheerraad somt enkele ideeën op:
 Tentoonstelling
 Sportbeurs
 Demonstraties clubs
 Receptie/ speeches/ visie toekomst
 Uitnodigen personeelsleden van vroeger
 Foto’s en cassette digitaliseren
De sportdienst werkt een programma uit in samenwerking met de sportraad.
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4. Kampioenenviering op 15 juni 2018
De sportdienst en sportraad wensen de sportlaureaten en kampioenen van het
seizoen 2017 – 2018 te vieren op vrijdag 15 juni 2018 in het Wielingencentrum.
De nodige medailles en aandenkens worden aangekocht.
De muziek groep Cajun Moon zorgt voor de muzikale noot. Ruben de Rynck is
presentator.
Een receptie wordt aangeboden;
 Bediening via personeel sportdienst;
 Diverse dranken;
 Hapjes: vlees/ kaas/ brood.
Programma:
 Prijsuitreiking voor de winnaars loopcriterium van de Haanse scholen om
18u30;
 Uitreiking sportiefste school;
 Uitreiking trofeeën en medailles voor de kampioenen en sportlaureaten
2017 – 2018 om 20u00;
 Optreden muziekgroep
5. Verkiezing sportlaureaten




Gouden pluim: Ina Dewulf
Gouden kuiken: Manon Depuydt
Gouden haan: Joris De Loore

De raad stelt voor om geschenkbonnen te geven aan de winnaars.
6. Retro Run: 27 juli 2018
De 10 mijl wordt in een nieuw kleedje gestoken en kadert in het weekend van
Retro Sur Mer, (samenwerking met de dienst Toerisme & vrije tijd). Er is terug
een 0,5 & 1 mijl voor de jeugd (start om 19u00), een recreatieloop van 6 & 10,5
km (start om 20u10). De 10 mijl start om 20u00 en kadert in het loopcriterium van
de kust.
Inschrijvingen via www.startracking.be;
Goede doel: ten voordele van het Zeepreventorium;
Info: www.dehaansport.be.
7. Strandactiviteiten juli / augustus 2018
De sportdienst heeft opnieuw een flyer gemaakt met de strandactiviteiten voor
deze zomer. Medewerking van watersportclubs Windhaan en Surfing Elephant.
Volgende activiteiten staan op het programma:
 Catamaranzeilen
 Beach and Water Fun
 Kids Splash
 …
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8. Sportactiviteiten sportclubs
o
o
o

Avondcriterium: elite zonder contract en beloften op 13.06.2018
Jubileumviering Coral duikschool (bestaat 40 jaar) op 16.06.2018
Walk De Haan op 01.07.2018

9. Allerlei
o
o
o
o
o
o
o
o

Belijning basket in zaal 1A?
Ontvangst klanten fitnesscentrum
Zaal 3 (oude fitnesszaal is volledig gerenoveerd)
Brief van Vrije Zwemmers Wenduine – De Haan (vraag medailles)
TC Parc Astrid (douches, verlichting terreinen)
Nieuwe club: fit-step (vroeger Ritmo)
Eric bedankt de sportdienst voor de medewerking tijdens Beker van WestVlaanderen Volleybal
Flore Pottelancie wordt tewerkgesteld bij de sportdienst (parttime) vanaf 15
juni 2018 waar zij als administratief medewerker in contractueel verband zal
instaan voor de algemene administratie, na de op rust stelling van Martin
Casier.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

