Sportraad Herne - Verslag Algemene Vergadering
Maandag 8 oktober 2007
Aanwezigen:Robert Rotsaert, David Heymans, Allebos Luc en Allebos Jaak,
Katrien Verbeke, Yvan Ricour, Sylvia Goossens, Manil Serge, Luc Somers, Kris
Poelaert, Lieven Vandenneucker, Stefaan Van Bockstaele, Emmelie Eylenbosch,
Karlo Declercq, Gregory Deschuyteneer, Lutgarde Cochez, Derycke Aimé, Luc
Roossens,
Verontschuldigd: Lien Verbruggen, De Vroede Rene, Johan Peetermans, Johny
Vanwichelen, Herinckx Anne, Kris Dehaene, Paul Peeters, Raymond Michiels,
Marcel De Vleminck,
Verslag: Annelies Desmet
Er zijn nieuwe leden aanwezig tijdens deze vergadering. De petanqueclub van
Herfelingen en ZVC Dynamo stellen zich voor. Ze zullen een formulier krijgen om
tot de sportraad toe te treden.
1. Goedkeuring vorig vergadering 5 juni
De verslagen van het Dagelijks Bestuur worden steeds samen met de uitnodiging
van de Algemene Vergadering opgestuurd (ook naar de plaatsvervangers om op
de hoogte te blijven).
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 5 juni is goedgekeurd.
Op 4 juni 2007 zijn de statuten goedgekeurd op de gemeenteraad.
Er is een bankrekening geopend op naam van de sportraad aangezien de
werkingssubsidies ergens naartoe moeten gaan. De helft van de rekening van de
voormalige sport- en cultuurraad is reeds op deze rekening gestort.

2. Samenstelling dagelijks Bestuur
Er mag slechts een maximum van 2/3 van hetzelfde geslacht zetelen in de
sportraad. Sandra Dero heeft een mandaat in het OCMW en mag niet zetelen.
An Herincx van de Fundance is bereid in het dagelijks bestuur van de sportraad
te zetelen.
Stefaan Vanbockstaele stond niet op het formulier van de afgevaardigden van de
judo voor de sportraad. Hij stelt zich kandidaat als deskundige.
De algemene vergadering aanvaardt unaniem de kandidatuur van An Herincx en
de aanstelling van Stefaan Vanbockstaele als deskundige.
3. Goedkeuren Subsidiereglement + aanvraagprocedure
Het vorige subsidiereglement had een aantal onduidelijkheden, er was geen
éénduidig reglement. Het was onduidelijk wat het verschil was tussen: training,
demonstratie, tornooi, wedstrijd,..
Het is gebleken dat jeugdwerking een minimum aan subsidies kreeg. De
subsidies hielden ook geen rekening met de laatste trends in de sportwereld
(zoals bijvoorbeeld het organiseren van sportkampen en sportstages). De

berekening raakte in de knoei de afgelopen jaren aangezien telkens nieuwe
bestuursleden het dossier invulde en niet wisten wat er precies gevraagd werd.
Hierdoor werd de verdeling een beetje oneerlijk. Al deze kinderziektes wil het
nieuwe subsidiereglement uit de weg gaan.
De uitgangspunten waar het Dagelijks Bestuur mee rekening heeft gehouden
zijn:
• het moet duidelijk en praktisch zijn
•

Uitstraling, kwaliteit, jeugdwerking zullen worden opgewaardeerd

•

Basisbedrag van 25€ zodat niet het hele dossier moet ingevuld worden.

•

Werkingsjaar tot 1 augustus is veranderd naar een werkingsjaar tot 1 juli
(aangezien de sporthal gesloten is in de maand juli).

Het werkingsjaar van 2006-2007 zal reeds aan de hand van dit nieuw
subsidiereglement berekend worden.
Luc overloopt het nieuwe reglement aan de hand van het nieuwe
aanvraagformulier. Het is niet de bedoeling dat elke vereniging elk jaar opnieuw
het volledige dossier invult. Na het tweede jaar kunnen enkel de aanpassingen
doorgestuurd worden.
Er is ook de mogelijkheid om het dossier vanaf nu digitaal in te vullen.
Naast de algemene werkingssubsidies zijn er ook buitengewone subsidies en
projectsubsidies.
Opmerkingen Algemene Vergadering:
Er wordt nog een aanpassing doorgevoerd in het reglement: de diploma’s van
regent en licentiaat worden aangepast in bachelor en master. Ook Europese
diploma’s worden aanvaard.
De bijlagen zijn een beetje vereenvoudigd maar deze kunnen wel opgevraagd
worden.
Procedure
Na de goedkeuring Algemene Vergadering (8 okt) en de goedkeuring van de
gemeenteraad (3 nov), worden de werkingsdossiers opgestuurd. Na 1 maand (6
december) moeten deze dossiers terug binnen zijn op de sportdienst (Annelies).
Dit nieuwe subsidiereglement is goedgekeurd op de Algemene Vergadering. De
Algemene Vergadering gaat ermee akkoord dat dit nieuwe reglement en het
nieuwe aanvraagformulier wordt verstuurd voor de werkingssubsidies van het
werkingsjaar 2006-2007.
4. Goedkeuring gebruiksreglement sporthal
Dit reglement is reeds besproken tijdens de vorige Algemene Vergadering.
Het artikel in verband met de sancties is vereenvoudigd zodat er een procedure
wordt opgestart door het Schepencollege zonder vaste sancties en bedragen van
boetes.
De huurgelden zijn nog niet veranderd. De verzekering is vanaf nu verrekend in
de huurprijs.

Tijdens de vorige vergadering was er reeds de opmerking dat de prijzen van de
benedenzaal niet evenredig zijn met de bovenzaal. Het Schepencollege zal hier
vóór het volgend seizoen een advies vragen aan de sportraad.
Een ander punt dat het Dagelijks Bestuur besproken heeft, is dat de sporthal
gesloten is op zondag. In de toekomst is er de mogelijkheid om hier een mening
rond te formuleren indien er voldoende aanvragen zijn. Het is mogelijk om de
huurprijs voor zondag op te slaan.
De Algemene Vergadering keurt dit gebruiksreglement goed.

5. Goedkeuring uitleenreglement gemeentelijke uitleendienst
Het uitleenreglement wordt toegelicht door Annelies.
Er zijn geen verdere opmerkingen.
Voor de sporthal zijn er wel nog pingpongtafels voorzien, de aanvraag voor het
gebruik van dit materiaal, gebeurt via het aanvraagformulier van de sporthal.
De sportraad geeft de opmerking dat het voor verenigingen verwarrend is om te
weten bij wie je op de gemeente terecht moet.
Uitleendienst
Annelies
Sporthal
Patrick
Huur zaal
Marleen
Kopies
Cecile
Dit zal in een brochure naar de verenigingen gecommuniceerd worden.
Daarnaast zal de nieuwe website hier meer duidelijkheid over brengen.

6. varia
-

Wat gebeurt er met de oude sporthal van de Markevallei? Er zijn
momenteel onderhandelingen. Het zou te gek zijn om de sporthal opnieuw
te gebruiken om te sporten aangezien de kosten om de sporthal terug in
orde te zetten te groot zijn (vooral douches).
Er is wel de mogelijkheid om grote evenementen hier te laten doorgaan of
de bovenzaal te laten gebruiken als repetitieruimte voor toneel, danslessen
van de muziekschool,..

-

Er heeft een oproep gestaan in het infoblad in verband met de wedstrijd
logo. Hier zijn nog geen reacties op gekomen. De sportverenigingen kunnen
deze wedstrijd melden aan hun leden.

-

jeugdsportinitiaties, als er verenigingen zijn die tijdens de sportstage van
29, 30 en 31 een initiatie willen komen geven, graag een seintje aan
Annelies

-

De sportregio organiseert 2 bijscholingen in het najaar (info in bijlage):
•

Sportsponsoring op 24 oktober om 20u in sporthal Jo Baetens te Lennik,
5 € - op voorhand inschrijven

•

Alcohol en Drugspreventie op 13 november in het Baljuwhuis
Galmaarden, 3€ - op voorhand inschrijven

in

-

De voetwegencommissie: de sportraad zal een advies opmaken voor de
commissie met een voorstel van parcours: vanuit de sportraad moet er een
werkgroep
zich
bezig
houden
met
de
opmaak
van
een
mountainbikeparcours,
wandelwegen,
fietswegen,
paardenroute..
Kandidaten kunnen zich aan het Dagelijks Bestuur melden.

-

De uitreiking van de gemeentelijke sportprijs, de bekendmaking van de
sportlaureaten en de kampioenenviering kunnen op 1 avond plaatsvinden.
Het voorstel van de sportraad is zaterdag 15 december.

-

De nieuwe website wordt toegelicht door Marc Vanaudenhove van het
projectteam. Het is de bedoeling dat de website er ten laatste op 1
november is.
•

•

•
•
•

Er 1 pagina per vereniging, de vereniging zal zelf een aantal gegevens
kunnen aanpassen aan de hand van een username en wachtwoord. De
webmaster van de gemeente zal beslissen dat de info van de vereniging
op de website kan komen.
Er is ook de mogelijkheid dat inwoners van Herne een nieuwsbrief kunnen
aanvragen via email. De inwoners kunnen op deze nieuwsbrief ‘sport’
aanduiden zodat verenigingen nieuws kunnen aankondigen via de website.
Verenigingen kunnen deze nieuwsbrief zelf aanvragen.
Het projectteam vraagt foto’s met het thema ‘sport’ (sportende leden,
sportmanifestaties,..) , gelieve deze foto’s door te mailen naar Annelies.
In de activiteitenkalender zal apart aangevraagd kunnen worden om enkel
de sportactiviteiten te zien.
De bezetting van de sporthal zal ook terug te vinden zijn op de website.
Ook het aanvraagformulier zal hier aan te vragen zijn. Eveneens zullen alle
reglementen waar sportverenigingen mee te maken hebben, online staan.

Alle verenigingen die hebben deelgenomen aan de dag van de jeugd zijn
hiervoor hartelijk bedankt. De dag van de jeugd 2008 zal plaatsvinden op zondag
7 september

