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VERSLAG BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD 14 december 2016
Aanwezig
Verontschuldigd
Waarnemer
Verslag

Léon De Wulf, Daniël Claes, Annelies Vanbeneden, Patrick Desmedt,
Anna-Marie Pauwels, Roger Decnijf, Luc Maes, Johan Trappeniers
Katleen Aché
Ann Vannerem, Wim Huygen
Wim Huygen

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering 27 september 2016
2. Briefwisseling
Brochures Sportkaderopleidingen 2017
3. Kampioenenviering
Overlopen overzicht kampioenen (gehuldigde). Alle kampioenen komen in
aanmerking voor de huldiging behalve de kandidaturen van Jump-up. Deze twee
kandidaturen komen wel in aanmerking voor provinciaal kampioen.
De kandidatuur van de Acro Rock is niet opgenomen in de lijst. Wim bekijkt deze
kandidatuur nog in detail en bekijkt dit verder met Annelies.
Provinciale kampioenen:
Ploeg Novy beker van Brabant veteranen zaalvoetbal, provinciaal kampioen ok.
Ploeg Spem interclub of officieel kampioenschap petanque?, petanquefederatie is
erkend als sportfederatie in Vlaanderen als lid van de Vlaamse organisatie voor
internationale volkssporten vzw. De ploeg van Spem werd telkens 3e tijdens een
provinciaal en Vlaams interclub tornooi georganiseerd door de Vlaamse
petatanquefederatie. Na interpretatie van reglementen en uitslagen blijkt het
interclub tornooi wel evenredig aan een officieus Vlaams Kampioenschap. Er wordt
geopteerd om deze ploeg als provinciaal kampioen te erkennen.
Acko: verschillende individuele- en ploegprestaties komen in aanmerking.
Sterko: u15 meisjes werden winterkampioen in de B-reeks van provinciale jeugd. Er
wordt beslist dat zij niet in aanmerking komen wegens geen kampioen in de hoogst
mogelijke provinciale reeks.
Sporting Erps-Kwerps: u21 jongens werden kampioen in regionale jeugdreeks. Niet
weerhouden, zie hierboven.
Er werd nog opgemerkt dat er veel kampioenen worden gehuldigd in de Masters
categorie. Eventueel kan het reglement aangevuld worden voor volgende jaren met
een artikel waar er bij elke competitie/wedstrijd een minimum deelname moet zijn
van 4 verschillende clubs. Iedereen gaat akkoord en dit wordt best opgenomen in het
reglement.

Prijzen
Provinciale kampioenen:
 Individueel: bon Verloy sport twv 20 euro x 6 = 120 euro
 Ploeg: bon Verloy sport twv 50 euro x 5 = 250 euro
Gehuldigde kampioenen:
 Jeugd kampioenen: bon Verloy sport twv 50 euro x 7 = 350 euro
 Volwassenen kampioenen: streekproductenmand x 5 = ander budget
(streekproducten)
 Jeugd + volwassenen: 12 medailles: ‘Sportkampioen 2016’
 Sportprestatie: streekproductenmand x 1 (budget streekproducten) + trofee:
‘Uitzonderlijke sportprestatie 2016’
 Sportverdienste: trofee: ‘Sportverdienste 2016’ en ‘In memoriam John Snoecx’

Praktisch
Locatie: Oude Abdij Kortenberg
Karterzaal: zie zoals vorig jaar
Start 16u00
Klaarzetten zaal vanaf 15u30
Wie aanwezig? Kathleen, Luc, Anna-Marie, Patrick, Léon, Annelies
Wie niet aanwezig? Johan, Daniël
College? Chris, Bart, Sabine en Ann
Gemeenteraad? Nog uit te nodigen

4. Voetbal groot-Kortenbeg

Léon schetst de situatie van het huidige systeem waarbij men kort gesproken de
sterkere jeugd onder Sporting Kortenberg laat spelen en de minder talentrijke jeugd
bij Standaard Meerbeek.
Een volgende stap die Léon heeft kunnen afdwingen binnen het bestuur van
Standaard Meerbeek is een verregaande samenwerking met een vzw Jeugd voetbal
in het seizoen 2017-2018 naar het model van Boutersem United.
Vervolgens zat Léon samen met de ‘nieuwe’ bestuursploeg van Sporting Kortenberg.
Zij wensen nog verder te gaan, namelijk een totaal nieuwe club met nieuw
stamnummer en uiteraard nieuwe vzw die zich enkel en alleen focust op
jeugdvoetbal. De constructie met de 1e ploegen zou dan mogelijks kunnen omzeild
worden door de U21 nog wel (op papier) bij de respectievelijke club aan te laten
sluiten zodat de 1e ploegen blijven bestaan. Dit laatste aspect is nog uit te klaren.
Alleszins zal Léon de visie van Sporting Kortenberg op de volgende
bestuursvergadering van Standaard Meerbeek kenbaar maken.
Intussen is er ook nog een afspraak geregeld met de twee clubs en een
verantwoordelijke van Voetbafederatie Vlaanderen op zaterdag 17/12/2016.
Het wordt afwachten tot deze afspraak om dan weer verder te ‘onderhandelen’.

5. Evaluatie scholenveldloop
Zie apart overzicht.

6. Erkenningen sportverenigingen
Aantal zaalvoetbalploegen, meeste dossiers in orde. Sommigen niet wegens te weinig
bestuursleden of leden die woonachtig zijn in gemeente Kortenberg.
Tacko die te laat waren bij verlenging, is nu in orde.

7. Varia
-

-

Uitbetaling sportsubsidies 2016 (Wim)
o 12.000 euro algemene werkingssubsidies
o 15.500 euro professionalisering jeugdwerking
Nieuwe campagne Sport Vlaanderen #sportersbelevenmeer. Samen met verslag de
presentatie met toelichting nieuwe campagne.

