Verslag van sportraad Huldenberg
Donderdag 4 februari 2021 (20u – 22u20)

Aanwezige leden: Marsha Momerency, Georges Danau, Marc Michiels, Guy Derkinderen, Hans
Vanderlinden, Vanessa Sterckx, Jaak Vanhoegaerden, Ann Deprez
Overige Aanwezigen: Wilfried Rogier (Ijsetrippers Huldenberg) , Philippe Vervoort, Koen Wastiels

Verontschuldigd: /
Afwezig zonder verwittigen (graag volgende keer iets laten weten!): /
Verslag: Koen Wastiels

1. Welkom/nieuws
Sportambtenaar Koen Wastiels verwelkomt iedereen:
Welkom allemaal op de allereerste sportraad die valt onder het nieuwe participatiereglement.
Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie interesse en kandidaatstelling als lid voor deze raad.
Vanwege corona zijn we nu en ook voor volgende vergaderingen aangewezen om deze online te
doen. Ik hoop samen met jullie dat we beetje bij beetje terug naar het normale leven mogen geraken
zodat de Huldenbergenaar terug volop van sport kan genieten en wij deze vergadering fysiek rond de
tafel kunnen beleven.
Afgelopen jaar bestond mijn taak als sportambtenaar er uit om de sportverenigingen met de
veranderende maatregelen in hun sportaccomodatie te voorzien die zij delen met de scholen en te
begeleiden in het aanbieden van hun sportactiviteiten en de Huldenbergenaar via het magazine en de
social media blijven aan te zetten tot beweging (Strava-challenge, promotie van de MTB-routes,
loopomlopen en fiets- en wandelwegen). Op infrastructureel vlak kan ik meegeven dat sporthal De
Kronkel vorige zomer werd voorzien van ledverlichting (ecologisch en een stuk klaarder). Op
evenementenvlak lag alles zo goed als stil, buiten de sportstages die werden georganiseerd en de
occasionele wielerwedstrijd die kon doorgaan.
Dit was kort het nieuws omtrent de sport in Huldenberg in 2020, maar om de totstandkoming en de
werking van deze vernieuwde sportraad toe te lichten geef ik nu het woord aan onze
participatieambtenaar Tom.

2. Uitleg werkwijze sportraad
Beschrijving/Discussie Participatiembtenaar Tom Vanhoren licht de werkwijze van de
sportraad toe. De nodig info is terug te vinden op:
www.paraadt.be

Besluit

Tom valt te contacteren via communicatie@huldenberg.be
De leden zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe werkvorm van
de sportraad.

Info/vraag adviesraad

3. Aanduiding bestuursfuncties en contactpersoon
Beschrijving/Discussie Guy, Marc, George en Gerard die de voorgaande jaren de
bestuursfuncties op de correcte wijze op zich namen worden
bedankt voor hun inzet hiervoor. Niets weerhoudt hun ervan zich
ook in deze vorm voor de nieuwe legislatuur weer kandidaat te
stellen. (Gerard deed al een stap opzij in het bestuur van Pluimke
Klop en melde me ook dat hij zijn functie in het bestuur van de
sportraad niet terug wenste op te nemen.)
Vanuit de gemeente dient er volgens het participatiereglement
enkel een contactpersoon en een penningmeester te worden
aangeduid.
De oproep wordt gedaan wie als contactpersoon wil fungeren
voor de sportraad. George Danau stelt zich als voorgaande
secretaris kandidaat om deze taak op te nemen. Niemand van de
leden van de algemene vergadering heeft bezwaar.
De oproep wordt gedaan wie als penningmeester wil fungeren
voor de sportraad. Marc Michiels stelt zich als voorgaande
penningmeester kandidaat om deze taak op te nemen. Niemand
van de leden van de algemene vergadering heeft bezwaar.
Marc Michiels werpt de vraag op wat er met het huidige budget
van de sportraad gaat gebeuren en hoe het beheer van de
bankrekening verder verloopt.
Blijft de bestaande rekening behouden ook als er een
werkingsbudget wordt aangevraagd?
➔ Zie besluit

De sportraad mag zijn eigen bestuursfuncties voor de interne
werking zelf bepalen. Er wordt voorgesteld van het voorgaande
huishoudelijk reglement af te toetsen met het
participatiereglement. Zonder conflicten kan dit worden
overgenomen en op de volgende sportraad voorgelegd worden
om te bekrachtigen of verder te bespreken.

Besluit

-

George Danau wordt als contactpersoon voor sportraad
verkozen.
Marc Michiels wordt als penningmeester voor de
sportraad verkozen.

-

-

Er dient vanuit het lokaal bestuur een verduidelijking te
komen wat er met de budgetten van de voorgaande
raden gaat gebeuren. De sportambtenaar,
participatieambtenaar en financieel directeur klaren dit
uit zodat er een antwoord kan geformuleerd worden naar
de verschillende raden.
De sportambtenaar legt het voorgaande huishoudelijk
reglement naast het participatiereglement, duidt
tegenstrijdigheden aan en stuurt deze door naar de
huidige leden om op een volgende sportraad te
bespreken.

Info/vraag adviesraad

4. Wensen en verwachtingen
Beschrijving/Discussie Wat verwachten jullie van deze sportraad?
Besluit

Voorlopig worden er nog geen specifieke verwachtingen of
wensen uitgesproken in deze eerste vernieuwde sportraad.

Info/vraag adviesraad

5. Varia
Beschrijving/Discussie WK dorp Huldenberg
Schepen van Sport, Philippe Vervoort, licht toe dat Huldenberg
één van de 5 gemeenten is die als WK-dorp fungeren. Een “once
in a lifetime” evenement.
Er is hiervoor recentelijk een vzw opgericht die het geheel zal
coördineren en met verschillende werkgroepen alles zal
uitwerken. Het is de bedoeling dat verenigingen moeten mee
kunnen genieten van het verhaal dat hier achter steekt.
Enerzijds:
Kleinere evenementen in aanloop naar het WK. (voortraject)
Hiervoor valt er steun te verkijgen door de vzw.
Anderzijds:
De activiteiten tijdens de WK-periode zelf.
Binnenkort komt de website online en kan er op die wijze een
werkgroep gecontacteerd worden.
Planning:
WK 2021 -> van 18/09 – 26/09
HF 2021 -> van 01/10 – 03/10
* 18/09 startschot WK in zaal “Elzas”
Kronkel blijft open dat weekend alsook tot en met dinsdag
21/09
* 22/09 opbouw Expo in de Kronkel mbt het WK 2021

* Opening Expo WK in Kronkel op 23/09 tot en met 26/09 (bij
Feesttent parking)
* Maandag 04/10, na de Huldenbergse Feesten is de Kronkel
vanaf +/- 16.00u wederom beschikbaar is voor alle sport
activiteiten.
Marsha Momerency vraagt in welke mate er wordt rekening
gehouden met de sportclubs (in kader van de datum waarop het
WK plaatsvind / zaalgebruik). Philippe Vervoort duidt dat er
buiten die data niet kan gewerkt worden. Week van de 18de en
23ste is Kronkel hierdoor niet beschikbaar. De zaal in Sint-AgathaRode blijft beschikbaar.
Er wordt gevraagd dat de oefening moet gemaakt worden om
alternatieven te zoeken naar locaties voor de clubs die in deze
periode normaal hun werking opstarten.
(Keyhof is misschien optie)
De sportdienst kan samen met de sportclubs de in deze situatie
zitten, bepalen hoeveel activiteiten er dan plaatsvinden en wat
een alternatief kan zijn.
Er wordt gevraagd of de datum van de Huldenbergse feesten kan
verplaatst worden.
Hans Vanderlinden treedt de vragen van Marsha bij.
George Danau werpt de vraag op of de sportraad kan betrokken
worden in de participatie bij de vzw.
Sportraad als een overkoepeling van alle verenigingen.
Philippe geeft aan dat de vzw nu de touwen in handen hebben.
De samenwerking rond het WK zal nu ook via hun verlopen.
Multifunctioneel buitensportdomein
Philippe Vervoort licht toe dat op voorgaande gemeenteraad de
locatie voor de inplanting van een multifunctioneel
buitensportdomein bekrachtigd werd.
Er verscheen hierover een nieuwsbericht op de website met de
nodige informatie over de locatie.
Dit is een multifunctionele site, dus gaat een participatietraject
komen hierrond. Op deze site zal ook een gemeentelijke loods en
een containerpark komen (ecowerf).
De sportambtenaar treed bij dat nu de site vastligt er een
participatietraject wordt opgestart en er zo breed mogelijk moet
bevraagd worden. Uiteraard is er hier voor de sportraad ook een
taak weggelegd, al dan niet door afvaardiging van een aantal
leden in deze participatieraad of dit als sportraad zelf ook te
bespreken.
De sportambtenaar zal het traject mee begeleiden en duidt dat
voor het bekomen van subsidies deze site zo bovenlokaal, uniek
en multifunctioneel als mogelijk moet zijn. Een warme oproep dus
om zo creatief mogelijke ideeën te formuleren. Hoe meer input,
hoe beter dit traject kan ingevuld worden.

Herziening subsidiereglement
De sportambtenaar deelt mee dat met de veranderende
bewegingen in het sportlandschap het wenselijk is van het
bestaande subsidiereglement te herzien. Hij heeft de ambitie om
in komende periode via een stappenplan het huidige
subsidiereglement te herzien om zo een voorstel voor te leggen
aan het college.
Hij verneemt graag al voorafgaand input rond mogelijke accenten.
Hij zal de eerste twee stappen voorleggen als agendapunt op de
volgende sportraad: De doelstelling van het subsidiereglement en
wie de doelgroep hiervan is bepalen.
IGS – overleg met sportraden
Georges Danau vraagt hoe het gesteld is met de samenwerking
tussen verschillende sportraden in kader van het IGS-verhaal. De
verenigingen uit de druivenstreek werden een 2-tal jaar geleden
op een brainstorm gevraagd en hebben hier verder niets van
vernomen.
De sportambtenaar duidt dat er sinds vorige zomer een
coördinator voor de IGS-druivenstreek werd aangesteld, Peter
Van Den Berge. Er dient nog een administratief medewerker te
worden aangeworven. Voorlopig bestaat de IGS uit gemeentelijke
diensten die bovenlokaal overleggen. De voorgaand sportregio
resorteert nu bijvoorbeeld onder de IGS als de Werkgroep sport.
De sportambtenaar wijst er op dat dit een terechte vraag is en
legt dit als trekker van de Werkgroep sport voor op de volgende
vergadering zodat deze vraag aan de stuurgroep van IGS kan
worden voorgelegd.
WK-dorp
- De oefening naar het zoeken van alternatieven voor clubs
die normaal in september hun werking opstarten moet
gemaakt worden. (andere locaties in Huldenberg of in
buurgemeenten)

Besluit

Info/vraag adviesraad

6. To do lijst
Taak

Deadline

Verantwoordelijke

Volgende vergadering(en): donderdag 4 maart

