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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Dienstnota
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op dinsdag
20 februari 2018 om 19 u.
Aanwezig: Voorzitter Tom Dermaut, Ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Eric Van den Broucke, Jan Berkers, Miguel Schautteet,
Koenraad De Lathouwer, Peter Buyle, Schepen Rudy Claus,
Stijn Bulcke, Elie Soetaert.
Verontschuldigd: Christian Ossieur, Joris Maes, Françoise Vanmassenhove,
Bastiaan Vanhaecke.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie Christmas Fun Run.
De Christmas Fun Run op 23 december 2017 is goed verlopen. Er waren meer
dan 1200 deelnemers. Dank zij de medewerking van verschillende actoren was
er een uitstekende ambiance. Het gemeentebestuur heeft € 2.500,00
geschonken voor Nesteling.
Het parcours, de Afterparty in het Park La Potinière en de optredens worden
behouden in 2018.
3. Sponsoring voor goede doelen.
De sportdienst en sportraad steunen het project “onderzoek naar mucoviscidose”.
Dank zij meer wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte kunnen veel
mensenlevens gered worden.
Het zeepreventorium is een voortrekker en is tevens verbonden met onze
gemeente De Haan.
4. Budget 2018
De stand opgave van het exploitatiebudget voor het boekjaar 2018 van de
sportdienst wordt voorgelegd aan de raad.
Er is budget bijgekomen voor volgende activiteiten:
˗ Organisatie warmste loop (estafetteloop);
˗ Uitbreiding en organisatie sportstranden;
˗ Provinciaal kampioenschap wielrennen;
˗ Belgium World Tour Tafeltennis;
˗ Vlaamse basketbalfinale;
˗ Beker van West-Vlaanderen volleybal 2018;
˗ Project zeesport na school.
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5. Allerlei
˗ Surfclub De Haan.
Vraag van de club om binnen het toegestane kader van uitbreidingen een
verdiep te voorzien in de garage om te kunnen blijven voldoen aan de
behoeften en noden van de sterk groeiende watersportactiviteiten in De Haan.
De mogelijkheden worden onderzocht alsook tijdelijke oplossingen.
˗ Project bouw hondenlokaal (site Haneveld).
Het bestek is opgesteld voor het aanstellen van een partner voor de bouw van
het hondenlokaal.
De procedure gebeurt door middel van Design en Build.
Het toegekende budget voor deze opdracht is gelimiteerd tot € 200.000 incl.
btw.
Timing: indienen offertes tegen eind maart 2018.
˗ Nieuw bestuur vzw Kynologische Vereniging De Haan.
 Voorzitter
:
Verleene Mario
 Secretaris:
De Bruyne Christine
 Penningmeester:
Samaey Marcel
 Bestuurslid ITC:
Vandaele Steve
 Bestuurslid Adj Secr:
Wynants Melanie
˗ Duinbossenroute De Haan.
De Duinbossenroute De Haan is een permanente mountainbikeroute van 22
km waarvan 11,4 km onverhard. De realisatie kwam tot stand door een
samenwerking van Sport Vlaanderen, Westtoer, het Agentschap Natuur en
bos en het gemeentebestuur De Haan.
Een startbord wordt geplaatst in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld
Haneveld met een overzichtskaart, de moeilijkheidsgraad van de route en de
gedragsregels;
De meter van het parcours is Windy Mestdagh en de peter Hendrik Defruyt.
Zij zorgen voor de controle van het parcours en melden eventuele onveilige
situaties.
Binnenkort wordt een officiële opening voorzien.
˗ Project “zeesport na school”.
Het project “zeesport na school” is een samenwerking tussen de
Sportdiensten van De Haan en Blankenberge, de watersportclubs van
De Haan en Blankenberge en de diverse scholen.
Er worden 4 watersportmomenten na school georganiseerd telkens van 16 u.
tot 18 u. nl. op 28, 29, 31 mei en 1 juni 2018.
De watersportclubs bieden professionele lessen aan voor de 3 de graad (5de en
6de leerjaar).
De deelnemers hoeven slechts € 1,00 te betalen per les. Er is mogelijkheid
om de volledige sessie te volgen.
De inschrijvingen gebeuren via de leerkrachten lichamelijke opvoeding van de
scholen.
˗ Aanduiding borden Sport- & Recreatiecentrum Haneveld.
Een plan wordt opgemaakt om de doorgang van de auto’s te vergemakkelijken
+ aanduiding van de diverse accommodaties.
˗ Aanduiding borden sportstranden.
˗ Voorstel om het multisportterrein in het sportcentrum te verlichten.
˗ Voorstel van de schepen om een herentoilet aan te kopen.
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˗ Waterfront
Het Waterfront wordt de opener van de editie 2018 en vindt plaats over een
afstand van 21 km, van de havengeul in Zeebruggen tot de havengeul in
Oostende, op vrijdag 29 juni 2018 om 19 u. Het evenement wordt
rechtstreeks uitgezonden op canvas en wil vooral de aandacht vestigen op de
toekomst, de hoop en de verzoening. Op 2 maart 2018 om 19 u. wordt een
woordje uitleg gegeven in het Wielingencentrum.
Vele vrijwilligers worden hiervoor gezocht.
˗ 4 Sport met 4
Deze activiteit is volzet en gaat door op 23 februari.
Jan Berkers en Marcel Samaey verlenen hun medewerking.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

