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VERSLAG BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD 28 maart 2017
Aanwezig
Verontschuldigd
Waarnemer
Verslag

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

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering 14 december 2016
2. Briefwisseling
Evaluatiefolder Vlaamse veldloopweek scholen, via mail verspreid.
3. Evaluatie kampioenenhuldiging
Algemene opmerkingen?
Zelfde concept behouden op 1/1/2018.
Opmerking:
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 opgenomen in het
reglement. Het is wel belangrijk dat dit bij de volgende bekendmaking voor
kampioenenhuldiging 1/1/2018 duidelijk vermeld wordt.
4. Jaarverslag 2016 dienst VT
Zie bijlage voor volledig versalg. Pagina’s 10-11 en 15-16 Sport.
Vrijwilligersbedanking en fiets/wandelhappening op zondag 25 juni site Colomba.
Uitnodiging wordt herhaald via de verenigingen nieuwsbrief.

5. AV en toelage 2017
Bewijsstukken moeten eerst goedgekeurd worden op Algemene Vergadering 2017.
Planning gebruikersvergadering zalen + AV?
 Planningsvergadering: dinsdag 30 mei om 18u00 in cafetaria gemeentehuis
 AV: donderdag 22 juni om 20u00 in GC Colomba
 Bestuursvergadering: in functie van gebruikersvergadering en voorbereiding AV
best in de week van 5 of 12 juni. Datum wordt nog vastgelegd.

6. Erkenningen sportverenigingen
Aantal zaalvoetbalploegen, meeste dossiers in orde. Sommigen niet wegens te weinig
bestuursleden of leden die woonachtig zijn in gemeente Kortenberg. Wim neemt nog
contact op met deze ploegen om dit verder in detail te bekijken.
Extra nieuwe aanvraag voor Snooker Club Free Ball, voldoen aan bovenlokale
uitstraling. Zij spelen in dermate hoge afdeling competitie snooker dat het logisch is
dat de spelers niet allemaal in Kortenberg wonen. De bestuursleden zijn wel ¾
woonachtig in Kortenberg.
Officieel advies voor alle erkenningsaanvragen wordt opgesteld en ondertekend door
de voorzitter: Léon de Wulf.

7. Campagne Sport Vlaanderen
- Nieuwe campagne Sport Vlaanderen #sportersbelevenmeer. Samen met verslag de
presentatie met toelichting nieuwe campagne.
- Nieuwe campagne kenbaar maken bij verenigingen, stimuleren gebruik # en
promotiemateriaal aanvragen.
- Als sportdienst moeten we aan een aantal criteria voldoen om jaarlijks in orde te zijn
en ons steentje bij te dragen aan deze campagne. We zullen de scholenveldloop
doorgeven aan Sport Vlaanderen voor speciale activiteit, iedereen akkoord!

8. Jeugdvoetbal Kortenberg – stand van zaken

Op donderdag 30 maart gaat er een infovergadering door in de kantine van Sporting
Kortenberg. Het jeugdproject zal dan aan alle ouders, spelers, trainers,
afgevaardigden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in detail uitgelegd worden.
Het gemeentebestuur wenst dit initiatief ten volle te steunen. Hiervoor verzekert de
gemeente:
o Hydraulisch advies van B-veld te Kortenberg
o Verlichting op het A-veld te Kortenberg tegen oktober 2017 (competitie
mogelijk)
o Kunstgrasveld op één veld in Kortenberg, locatie af te wachten (realisatie meijuli 2018)
o Situatie Everberg: aanpassing RUP en verleggen velden en nieuwe
kleedkamers (en kantine), project wordt vanaf 2019 bekeken

9. Varia
- Participatie reglement => nieuw systeem en vorming linken aan AV? Sportraad gaat
akkoord om een spreker te contacteren ivm kansengroepenbeleid
- Charter: brief wordt overgemaakt en overlopen. Bondige uitleg over bedoeling van de
enquête.
- Internationale dag Holebi: vlaggen ophangen in sporthal Kortenberg & Erps-Kwpers op
woensdag 17 mei.
- Huis van het kind => Léon uitnodiging ontvangen, ook reeds overgemaakt aan alle
sportverenigingen met jeugdwerking.
- Vakantie initiatieven lopen vlot! Opmerkingen om max voor 1 vd 3 sportkampen in te
schrijven?
- Daniël: archief Sportraad, wat en hoe lang moeten zaken worden bijgehouden worden.
- Patrick: turznaal De Regenboog, airco instellen (staat aan standaard op 19 °C).

