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

Aanwezige leden: Marsha Momerency, Georges Danau, Marc Michiels, Guy Derkinderen, Hans
Vanderlinden, Ann Deprez
Overige Aanwezigen:, Koen Wastiels, Brent Eggerickx
Verontschuldigd: Philippe Vervoort, Jaak Vanhoegaerden
Afwezig zonder verwittigen (graag volgende keer iets laten weten!): /
Verslag: Koen Wastiels

1. Welkom/nieuws
Dag allen, hierbij nog eens een opsomming van hoe we in de vernieuwde sportraad werken:
1) Het voorgaande verslag kan je steeds vinden op paraadt.be.
2) Georges Danau zal als Voorzitter/contactpersoon van het bestuur steeds de komende
agendapunten bij de aangesloten leden opvragen.
3) Hij verzamelt deze minimum 2 weken voor de volgende vergadering en stuurt deze door naar
de participatiemabtenaar.
4) De participatieambtenaar plaatst deze op paraadt.be samen met een uitnodigingslink voor
de volgende vergadering. (zichtbaar voor alle inwoners)
5) De sportambtenaar stuurt in opdracht van Georges een mail naar de personen die voor de
volgende vergadering moeten uitgenodigd worden.
6) De sportambtenaar maakt het verslag op en bezorgt dit aan alle leden. Dit wordt aangevuld
en doorgestuurd door Georges naar de participatieambtenaar → terug naar punt 1.
Er zal binnenkort in de administratie een overleg worden gepleegd waarna er nog een communicatie
zal worden uitgestuurd. Het is voor alle participatieraden nog wat wennen aan de nieuwe vorm van
werken.

2. Goedkeuring voorgaande verslag
Het voorgaande verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3. Inkomprijs zwembad Overijse
Beschrijving/Discussie Oude prijzen en nieuwe prijzen
Huidige tarieven
- Kind < 1m = gratis
- volwassenen en kind > 1m uit Overijse en Huldenberg =
3,5 euro

-

volwassenen en kind > 1m NIET uit Overijse en
Huldenberg = 6,5 euro
- 10-Beurtenkaart = 30 euro. (niet in corona-tijden)
Vorige tarieven:

Besluit

De sportraad neemt akte van de nieuwe inkomprijzen en heeft
geen bijzondere opmerkingen. Het is voor de Huldenbergenaar
dankzij de jaarlijkse bijdrage die de gemeente aan Overijse geeft
nog steeds betaalbaar om te gaan zwemmen.

4. Ondersteuning sportraad voor coronamaatregelen sportclubs
Beschrijving/Discussie Bespreking wat de sportraad kan betekenen voor clubs die
vanwege corona extra inspanningen moeten leveren
Voordat de sportraad iets kan betekenen wordt de vraag gesteld
aan wat de gemeente het corona-fonds heeft gespendeerd. In de

omliggende gemeenten worden de sportzalen bvb volledig gratis
ter beschikking gesteld.
Transparantie rond waarvoor dit fonds gebruikt is. En aan wat dit
geld specifiek is gebruikt.
De sportambtenaar duidt dat vanwege het gedeeld gebruik van de
sportzalen met de scholen er extra kuisploegen zijn ingeschakeld
om de sportzalen door beide partijen te kunnen gebruiken.
Verder werden de jeugdverenigingen gedeeltelijk vergoed voor de
extra kosten die zij in de zomer vanwege de corona-maatregelen
voor hun kampen hadden.
Er wordt vermeld dat de sportverenigingen ook jeugdwerkingen
hebben.
De gemeenschapszalen worden ook tot eind 2021 gratis ter
beschikking gesteld voor erkende verenigingen. De opmerking
hierbij is dat er vanwege de corona-maatregelen niets kan
doorgaan in de gemeenschapszalen en dat dit dus niets van
voordeel biedt/heeft geboden.
Er wordt gevraagd of een groepsaankoop van de
ontsmettingsmiddelen mogelijk is via de financiële dienst van de
gemeente of via het corona-fonds te laten betalen.
Eerste schatting van de gemaakte kosten van de aanwezigen voor
ontsmettingsmiddel.
Red Dragons: Augustus-september-oktober: +- 350 euro
Smash Neerijse: augustus-september-oktober: +- 500 euro
Besluit

Corona-fonds van de gemeente:
Wat zijn de exacte cijfers van wat er is gespendeerd aan wie?
En hoeveel is er nog van over?
Groepsaankoop van de ontsmettingsmiddelen is dit een
mogelijkheid dat via de financiële dienst van de gemeente of via
het corona-fonds te laten betalen.
Vraag naar de sportambtenaar: vragen aan alle sportverenigingen
wat zij nu als onkosten hebben gespendeerd in het kader van de
corona-maatregelen.

5. Sportaccommodatie OHR
Beschrijving/Discussie Multifunctioneel recreatiedomein, ligt de locatie nu vast?
Besluit

Volgende week donderdag 11 maart komen de verschillende
fracties (NVA, CD&V en college) samen om dit te bespreken. Er
wordt een alternatief door CD&V voorgesteld.

6. Indoorsporten tijdens WK Wielrennen en Huldenbergse Feesten
Beschrijving/Discussie Sporthal De Kronkel onbeschikbaar voor clubs van 22/09 tot en
met 3/10. (vanaf de 20ste misschien materiaal)
Cultuurzaal Den Elzas Van 18/09 tot en met 3/10.
De ambtenaar verantwoordelijk voor de Huldenbergse Feesten
gaf aan dat “Den Elzas” voor deze periode is gereserveerd voor de
gemeente.
De sportambtenaar zorgt dat hij zekerheid krijgt over de exacte
data waarop “Den Elzas” niet door de clubs kan gebruikt worden.
Betrokkenen van de sporthal
Alternatieven:
De sportambtenaar geeft aan dat hij contact kan opnemen met
het Keyhof om deze zaal eventueel te huren. Hans van Smash
Neerijse geeft hierbij aan dat de zaal wel speelbaar moet zijn (wss
geen onderhoud, zien dat er geen schimmels zijn en hygiënisch in
orde is)
Andere sporthallen moeten bevraagd worden: Den Heurk,
Bertem, Tervuren,…
Deze zijn echter ook vaak overbezet.
Het voorstel wordt gedaan van clubs met zelfde sport te
contacteren (basket, volleybal,…) en te vragen of zij gedurende
periode van WK een gedeelte van de lessen/competities die niet
in De Kronkel kunnen doorgaan mee op te nemen in hun reguliere
werking. (gezamenlijke lessen)
De betrokken/getroffen clubs organiseren best een aparte
bespreking rond de alternatieven.
Bij de bespreking van de alternatieven ook de gemeente (WK en
Huldenbergse feesten) betrekken voor het gebruik van de kronkel
of alternatieve zalen.
Guy Derkinderen geeft de opmerking dat een tentoonstelling
eigenlijk niet thuishoort in een sporthal. Een tentoonstelling is
niet in het belang sportclubs.

Besluit

Marsha vraagt of er 1 deel wordt vrijgehouden met de
scheidingswand voor de sportclubs.
De sportambtenaar bepaalt exact welke data er geen gebruik kan
gemaakt worden van de De Kronkel en cultuurzaal Den Elzas.
De sportambtenaar lijst de voorgesteld alternatieven op en roept
de betrokkenen van de kronkel samen om te bepalen wat er
allemaal doorgaat in die periode.
Bij een bespreking van de alternatieven ook de gemeente (WK en
Huldenbergse feesten) betrekken voor het gebruik van de kronkel
of alternatieve zalen.

7. Overkoepeling sportraden Huldenberg, Overijse, Hoeilaart, Zaventem
Beschrijving/Discussie De sportambtenaar heeft de vraag van voorgaande sportraad
voorgelegd aan de coördinator van de intergemeentelijke
samenwerking (IGS).
Er zijn nog geen concrete plannen om sportraden of verenigingen
te betrekken, maar dit is in de toekomst wel de bedoeling.
De coördinator is wel bereid om de werking van de IGS en
toekomstige plannen te komen toelichten op een sportraad.
Is er wens om hem op een van de volgende sportraden dit als een
agendapunt op te nemen (“toelichting werking IGS”)?
Besluit
De sportraad neemt akte en heeft voorlopig niet de ambitie om
de coördinator uit te nodigen op de sportraad. Zodra er concrete
plannen zijn die invloed hebben op de lokale verenigingen kan dit
wel.

8. Doelstelling van het Huldenbergs subsidiereglement voor sport
Beschrijving/Discussie De sportambtenaar overloopt de doelstellingen van het huidige
subsidiereglement en duidt welke doelstellingen niet behaald
worden.
Sportelen (55+ aanbod):
Er is maar één vereniging die in al deze jaren een sportelafdeling
heeft opgericht.
De opmerking komt dat het aanbod 55+ is redelijk laag.
Dus dit het eigenlijk tegenstrijdig van dit te verwijderen.
De sportambtenaar neem volgende accenten mee op in de
toekomstige doelstelling: Specifieke doelgroepen.(55-plussers, Gwerking, Kansarmen)
Voor wie is dit subsidiereglement bedoeld, momenteel staat er
dat dit enkel is voor erkende sportverenigingen. Er vallen nu ook
verenigingen uit de boot die sportieve evenementen organiseren.

Besluit

Herformulering van doelstelling:
Iedere niet-commerciële geregistreerde vereniging die sportief
bezig is op het grondgebied van Huldenberg en zich richt naar
inwoners van Huldenberg.
De sportambtenaar neemt de besproken zaken mee en
formuleert de doelstelling en doelgroep naar het college ter
goedkeuring. De volgende stappen zijn om het
berekeningsysteem van de subsidies te herschrijven en te
vereenvoudigen. Daarna zullen er simulaties uitgevoerd worden
met de betrokken verenigingen om het vernieuwde reglement
daarna voor te leggen aan het college.

9. Varia
Beschrijving/Discussie

-

Georges heeft nog geen antwoord ontvangen van de WK
vzw.
Uitleg werking jaarbudget sportraad
15 maart persrelease van WK en website online

Besluit

10. To do lijst
Taak
Gemeenteraadsbeslissing van het corona-fonds
met gemaakte kosten bezorgen aan sportraad
Mail sturen naar de sportverenigingen wat de
gemaakte kosten zijn in het kader van de
corona-maatregelen
Mail sturen naar de sportverenigingen die
gebruik maken van de sportzalen om ze op de
hoogte te stellen van de data dat deze
onbruikbaar zijn.

Deadline

Verantwoordelijke
sportambtenaar
sportambtenaar

sportambtenaar

Volgende vergadering(en): doodle uitsturen

