Donderdag 07 mei 2015
Aanwezig

Stefan Puttemans –Jean Stienen – Michel Cipers – Hugo Tritsmans Julienne Cleiren – Katrien Vits – Marinka Kerryn (later)– Inge Dewulf – Filip Havet Linda Cornu

Verontschuldigd

Luc Buccauw – André Schoensetters – Dave Froidcoeur

1) Goedkeuring verslag vorige zitting
De aanwezige leden keuren het verslag van de vorige zitting goed. Voortaan verloopt de
goedkeuring van het verslag als volgt: het verslag wordt via mail doorgestuurd naar alle
leden. Twee weken na het versturen van het verslag, wordt het als goedgekeurd
beschouwd en kan het worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

2) Evaluatie en opmerkingen vorige vergadering
Tijdens de vorige vergadering werd melding gemaakt dat de netten van de twee
doelen stuk waren. De sportdienst bestelde onmiddellijk nieuwe netten.
Ondertussen liggen deze netten nog steeds in het gemeentehuis.
Katrien Vits stelt voor dat de leden van het jeugdhuis de netten vervangen.
In de kleine zaal zit er een opening in het plafond, vermoedelijk ontbreekt er een
roostertje op het ventilatiesysteem: probleem blijkt nog niet te zijn opgelost
Tip van Katrien: regelmatig aan de gebruikers, dit kan via infoblaadje (met foto voor en
na) ofwel via nieuwsbrief aan de gebruikers of via een mededeling in de zaal zelf, laten
weten dat er herstellingen en aanpassingen gebeuren. Op die manier blijven ze op de
hoogte. Het hoeft niet steeds slecht nieuws te zijn, het goede moet ook worden
gecommuniceerd. Dit wordt zeker meegenomen in de verdere opvolging van het
onderhoud van de sporthal.

3) Varia
Scorebord: vroeger stond er een manueel en verrijdbaar scorebord in de sporthal;
dit was handig bij zaalvoetbal. Kan er eventueel overwogen worden om opnieuw
een scorebord aan te kopen. Het zou in het jeugdhuis kunnen bewaard worden en
op die manier zou er ook toezicht zijn.
Het licht in de kleedkamers blijft soms langer branden dan gebruikelijk. Kan de
technische dienst dit nakijken?
Voor de tap in het jeugdhuis (wijziging tussen dag vergadering en heden) wordt
een beurtrol georganiseerd. Er is momenteel geen vaste toogverantwoordelijke.
De leden vinden het een goed idee om de mailings over sportactiviteiten (bijv.
seniorensporteldag) te laten ronddragen door afgevaardigden van de diverse
sportclubs. Dit is kostenbesparend voor de gemeente.
Kennisgeving: SPORTSNACK in de gemeentelijke sporthal loopt gedurende zes
weken een nieuw project na schoolstijd. Eenmaal per week kunnen de leerlingen
van de derde graad een uurtje sporten na schooltijd onder de begeleiding van een
turnleerkracht. De ouders betalen slechts € 2,00. De rest wordt bijgedragen door
Bloso. Er waren zo’n 25 kinderen uit de gemeentelijke basisschool, Mariadal heeft
niet deelgenomen
Kennisgeving: in de sportraad heeft dokter Hans Decoster gesproken over
hartcontroles bij sporters naar aanleiding van recente hartfalen bij voetballers.
Kennisgeving: de gemeente is een hartveilige gemeente: dit wil zeggen dat
erkende socio-culturele en sportverenigingen een initiatiecursus ‘reanimeren en
defibrilleren’ gratis kunnen aanbieden aan hun leden en op die manier een
hartveilige sportclub worden.

Het AED toestel hangt momenteel aan de openbare bibliotheek in de
Tiensestraat. Zou het niet evidenter zijn dat dit toestel aan de buitenkant van de
sporthal wordt gehangen? Deze vraag wordt voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
Kennisgeving: in de loop van de maand juli wordt de vloer in de grote zaal
hersteld. De plaatsen waar de vroegere vloerpalen stonden, worden dichtgemaakt
opdat verdere verzeping wordt voorkomen. De belijning zal ook worden
bijgewerkt. Kostenplaatje: € 4722,03.
Einde van de vergadering: 21:00u

