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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Dienstnota
Verslag van de gemeentelijke beheerraad van de sportraad op woensdag
7 november 2018 om 19u30
Aanwezig:

Voorzitter Tom Dermaut, ondervoorzitter Luc Vermeire, Marcel Samaey,
Eric Van den Broucke, Jan Berkers, Miguel Schautteet, Koenraad De
Lathouwer, Christian Ossieur, Françoise Vanmassenhove, Bastiaan
Vanhaecke, Schepen Rudy Claus, Stijn Bulcke, Elie Soetaert.

Verontschuldigd: Peter Buyle
Afwezig:

Joris Maes

Agenda:
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Evaluatie zomeractiviteiten



3.

Alle watersportactiviteiten waren volzet;
De uitleendienst kende een groot succes ook dankzij het mooie weer.
De sportdienst/ sportraad wenst beide sportstranden uit te breiden o.a. door meer
tornooien op het strand in te richten, betere en mooiere afbakening, voldoende
gemotiveerde jobstudenten, samenwerking met de sportclubs, budget aanpassen,
grotere impact op het toerisme.

Activiteiten november/ december 2018












17 tot 25 november 2018: Haanse zwemweek in samenwerking met de
watersportclubs.
Doorlopend pannenkoekenzwemmen voor scholen tijdens het normale uurtje
schoolzwemmen
Estafetteloop op 11 november 2018 om 14uur voor het goede doel (Nesteling) in het
kader van de warmste week. 5 personen/ per ploeg;
Reeds 25 teams ingeschreven.
Het parcours is 1400 meter in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld.
MTB toertocht WD Breduinia: 24.11.2018
Stormtocht Int. Tweedaagse Blankenberge: 25.11.2018
Int. Kusthengelwedstrijd Tarpoenvissers: 02.12.2018
Huldiging Sporters beleven meer: 18.12.2018
Christmas Fun Run: 22.12.2018
3de strandrace Team BeauFort: 26.12.2018
Sylvester VTT Zeevogels De Haan: 29.12.2018
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Er wordt nogmaals gevraagd aan de Haanse clubs om hun activiteiten kenbaar te maken
via de Uit Krant;
Hoe meer informatie de sportdienst krijgt hoe meer mogelijkheden om de activiteit te
promoten in het informatieblad, de digitale borden, facebook enz…
4.

Christmas Fun Run 22.12.2018
Reeds meer dan 400 inschrijvingen momenteel.
Er zijn diverse inschrijvingsperiodes. De dag zelf kan je nog inschrijven aan € 15,00/ per
persoon.
Er is een reeks bijgekomen voor de jeugd (1 tot 6 jarigen). Er worden kerstkostuums
voorzien voor dames, heren en jeugd. De deelnemers krijgen ook een verlichte
kerstmuts en een verlichtingsgadget.
De Christmas Fun Run kadert in een totaal nieuw concept met kerstmarkten,
kerstconcerten, winter in De Haan, ijspiste enzo… en dit in samenwerking met de dienst
toerisme.
De sportdienst is vragende partij om naast de lounge-bar een grote tent te plaatsen voor
de deelnemers waar er tevens een muziekgroep wordt voorzien.
Tom Dermaut merkt op dat er veel activiteiten voor lopers worden ingericht door de
sportdienst. Is dit in balans met andere sporttakken? Welk budget gaat naar
loopactiviteiten?
Er wordt nu éénmaal vele individuele sporten beoefend en lopen zit in de lift. Als men
het overzicht bekijkt op jaarbasis worden tal van sportactiviteiten georganiseerd voor
iedereen met of zonder medewerking van de sportclubs.

5.

Overzicht subsidies
a) Het gemeentelijk subsidiereglement “subsidies aan sportverenigingen van de
gemeente De Haan – beleidsprioriteit 1-” gemeentelijk reglement met
aanvraagformulier met puntenquotering werd goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 19 december 2013.
Er hebben 25 clubs hun aanvraagformulier ingediend, in functie van de kwalitatieve
werking wordt € 17.000,00 verdeeld onder deze clubs die in aanmerking komen.
b) Het gemeentelijk reglement inzake subsidies aan sportverenigingen van de
gemeente De Haan – beleidsprioriteit 2 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 19 december 2013.
10 clubs met jeugdwerking hebben een aanvraagformulier ingediend voor
ondersteuning in functie van kwaliteitsverhoging jeugdsportcoördinatoren en
jeugdsportbegeleiders. € 13.000,00 wordt onder deze clubs verdeeld volgens een
puntensysteem.

6.

Digitalisering sporthal: stand van zaken



Wifi ligt klaar in de sporthal. Voor het Wielingenbad wacht men op de kabel van
Telenet.
De dienst ICT moet nog de laatste aanpassingen uitvoeren vooraleer dit uiteindelijk
kan gebruikt worden.
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7. Bezetting sportzalen


De sportzalen zijn goed bezet tijdens de winterperiode. Er werd rekening gehouden
met ieders wensen in de mate van het mogelijke.
Alle uren die gevraagd worden en toegekend moeten effectief ingevuld worden en
betaald. Eric Van den Broucke merkt op dat wegens niet- sportactiviteiten (o.a. 2
energie atol avonden, verkiezingen) de clubs soms in de problemen geraken om hun
training te laten plaatsvinden.
 Openingsuren cafetaria: het contract met brouwerij Haacht wordt opgevraagd door
de SF.
8. Visie sportraad naar 2019-2024 toe
Naar aanleiding van een nieuwe gemeenteraad in 2019 zal ook de algemene
vergadering en beheerraad van de sportraad in mei 2019 opnieuw verkozen worden.
Een aantal zaken worden alvast opgelijst naar het nieuwe bestuur toe, o.a. wat zal er
gebeuren met voetbalterrein de Kerremelkpit?
9. Allerlei







De beheerraad bedankt de schepen van sport Rudy Claus;
Stand van zaken: aanduidings borden parking sportcentrum;
Volley De Haan vzw wenst op paaszaterdag 20 april 2019 de bekerfinale van WestVlaanderen Jeugd te organiseren en op paasmaandag 22 april 2019 voor de senioren;
De 5de editie ITTF challenge Belgium Open Tafeltennis van 23 t.e.m. 27 oktober 2018
is goed verlopen.
Er waren een record aantal deelnemers. De organisatie gaat volgend jaar door in
Portugal.
Oprichten clublokaal voor hondenschool.
Het schepencollege ging op 4 juli 2017 principieel akkoord met het door FARYS/
TMVW opgemaakte plan van aanpak volgens het principe van de Design and Build en
voor de realisatie van een clubgebouw voor een hondenschool op het terrein van het
Sport- en Recreatiecentrum Haneveld.
Op 30 januari 2018 werd beslist door het schepencollege FARYS/ TMVW te belasten
met de marktconsultatie, conform de flankerende wetgeving betreffende
overheidsopdrachten.
Op 2 oktober 2018 heeft het schepencollege zich akkoord verklaard met het voorstelontvangen van FARYS, An Vanderstraeten projectleider Sportbeheer TMVW
betreffende het gunningsverslag voor het bouwen van een clubgebouw
hondenschool op de site Haneveld om de opdracht toe te wijzen aan Frisomat
Belgium bvba uit Wijnegem voor een totaalbedrag van € 336.316,64 (excl. BTW),
waarvan € 294.798,70 voor het basisgedeelte en € 41.517,94 voor het optionele
gedeelte (afbraak, terras, PV installatie en regenwaterput).
Het is de bedoeling om in het voorjaar 2019 te starten met de bouwwerken.
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TC Parc Astrid – aanleg padelterrein.
Koenraad De Lathouwer vraagt een princiepsbeslissing betreffende aanleg
padelterrein in TC Parc Astrid. De club wenst het padelterrein zelf te financiëren.
Volgende items moeten onderzocht worden:
o
o
o
o
o

Verstrijken 10- jarige verplichting door subsidieverbintenis;
Aanpassen concessieovereenkomst;
Stedenbouwkundige vergunning;
Aangepaste locatie petanqueterrein;
Verplaatsen speeltoestellen, bomen.

Volgende vergadering: woensdag 19 december 19u sporthal.

Verslaggever
Sportfunctionaris
Elie Soetaert

