
GEMEENTELIJKE SPORTRAAD HOOGSTRATEN VZW 

BEHEERRAADSVERGADERING 

Verslag van de beheerraadsvergadering van 7 november 2016 

Aanwezig: 

Dirk Schroé, Jef Koyen, Mia Lenaerts, Patrick Lambregts, Chris Jochems, Sophie Helsen, 

Jan Vlamings, Dominiek Vandenbosch, Rob Brosens, Neel Braspenning, Piet Desmedt 

 beheerraadslid 

Paul Van Merode, Ann Fockaert 

Roger Van Aperen schepen van sport 

Katrien Peeters sportfunctionaris 

Verontschuldigd: 

Lien Bruurs, Lieve De Kinderen, Luc Hendrickx 

De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering.  

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

- Het verslag van de vergadering van 3 oktober wordt goedgekeurd mits aanpassing van de 

data bij punt 8 volgende vergadering (2016 ipv 2017 en 2017 ipv 2018) 

2. Zwembad: stand van zaken 

- De samenwerking tussen Sportoase en Ive Coene (centrummanager) is stopgezet. Katrien 

Dorval volgt hem op.  

- Scholen hadden enkele bezorgdheden omtrent schoolzwemmen en hieromtrent is nog 

overleg geweest. Sportoase gaat informatiefolder voor ouders maken en bv ook 

kijkzwemmen organiseren. Vraag om efficiëntie te verbeteren zodat de kinderen maximaal 

zwemmen en minimaal moeten wachten of op de kant staan.   

- Signalisatie is geplaatst en nu volgt er sensibilisatie omtrent juist parkeren op de site. Qua 

zichtbaarheid van de signalisatie aan de Loenhoutseweg zal de haag nog gesnoeid worden.  

- Er komt een nieuwe horeca uitbater. De horeca is in principe open tot 1 uur na opening van 

Sportoase.  

- Vraag naar een snelle manier van binnenkomen voor de abonnementen zodat zij niet lang 

moeten wachten aan de balie.  

- Het neopreen van de valzone van de speeltoestellen buiten is aan 1 zijde vervangen omdat 

dit niet goed was aangelegd.  

 

3. Mosten: stand van zaken 

- Geen nieuws. Er wordt nog gewerkt aan de evaluatie van het voorbije seizoen.  

- Er zou sprake zijn van nachtelijke, ongewenste activiteiten in het bos of op de parking naast 

de visclub.  

4. Sportregio Noorderkempen: nieuws 

- Wie kan er mee naar AV Sportregio op donderdag 17 november in Beerse (19u onthaal en 

19u15 start vergadering). Neel wil wel gaan.  

- In de herfstvakantie hebben 5 deelnemers (tieners) van Hoogstraten deelgenomen aan de 

MTB initiatie.  

- Vergadering omtrent de Noordloper is doorgegaan op 21 oktober. Hier stelt zich het 

probleem dat verschillende looporganisaties op dezelfde datum plaatsvinden wat nadelig is 

voor de organisatoren. Er is vraag naar een reglement hieromtrent. Katrien neemt dit mee 



naar de vergaderingen van de Sportregio.  

- Deel van onkosten seniorensportdag worden via subsidies die Sportregio ontvang voor 

regionale sporteldagen doorgestort aan Hoogstraten.  

5. Berekening sportsubsidie: advies 

61 sportverenigingen hebben een aanvraagdossier ingediend. De sportdienst heeft deze 

allemaal nagekeken en de punten ingevuld in Excel. Bij 4 verenigingen bleek dat ze enkel 

hun contactgegevens hadden ingevuld en verder niets (bv aantal leden, bestuur, …). Deze 

verenigingen hebben dan ook geen punten gekregen.  

De rekentabellen worden samen overlopen zodat de Sportraad kan vaststellen dat het 

reglement werd gevolgd voor deze subsidieverdeling.  

De sportraad overloopt de verschillende rekenbladen voor de verdeling van de 

sportsubsidies 2016 en stelt vast dat het reglement hiervoor gevolgd werd.  

Vanuit de sportdienst zijn er enkele verbeterpunten omtrent het invullen van deze formulieren 

zodat het minder tijdsintensief wordt (bv digitaal ledenlijst bezorgen, invulformulier voor 

aantal trainingsuren, …). Sportdienst lijst deze op. Het zou ook interessant zijn om door de 

jaren heen te bekijken of de doelstellingen van het reglement behaald worden en waar bv 

wel veel punten gescoord worden en waar weinig. 

Advies Sportraad: positief (11 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding) 

6. Sportlaureatenviering 18 februari 2017: voorbereiding 

- Reglement: nog aanpassen dat voor een kandidaat die lid is van een Hoogstraatse 

vereniging, de kandidatuur ingediend moet worden door de Hoogstraatse vereniging. Enkel 

voor een inwoner van Hoogstraten die geen lid is van een Hoogstraatse vereniging mag het 

indienen door een inwoner van Hoogstraten.  

- Verspreiden reglement en invulformulieren gebeurt zo snel mogelijk. Webformulier moet 

nog aangemaakt worden.   

- TTK Minderhout wil graag meewerken aan sporttak in de kijker.   

- Andere zaken worden begin januari verder afgesproken.  

- Vraag om eens te informeren of beamer van GC gebruikt kan worden.  

7. Stratenloop 14 juni 2017: voorbereiding 

Vorige vergadering werd het volgende reeds beslist: 

- Categorieën en uren blijven gelijk 

- Tarieven blijven gelijk behalve voor de wedstrijdinschrijvingen tot de dag zelf om 18u. De 

kostprijs is dan € 15.  

- Enkel T-shirt voor 1ste 1.000 inschrijvingen die hun inschrijfpakket afhalen.  

- Tijdregistratie enkel voor wedstrijd. 

Volgende zaken dienen nog bekeken te worden: 

- Systeem van tijdregistratie (wegwerpchips?) 

- Patrick heeft in de documentatie van Mylaps gezien dat het niet wenselijk is dat de start 

breder dan 4m is. Dit kan opgelost worden door de nadars anders te plaatsen. Neel, Chris en 

Rob spreken hiervoor af om eens ter plaatse te gaan. Dan kan ineens bekeken worden hoe 

we de joggers achter de wedstrijdlopers krijgen (via Karel Boomstraat, Peperstraat, …) 

- Vermijden fout in omloop: beter met fietsen? Neel verdedigt om voor deze organisatie met 



motards te blijven werken. Wel zijn goede afspraken met hen noodzakelijk zodat alles wordt 

gedaan om de organisatie veilig te laten verlopen. Slalom tussen lopers enkel als het 

noodzakelijk is.  

Andere praktische zaken kunnen in een latere vergadering.  

8. Varia: 

- Volgende erkende Hoogstraatse sportverenigingen hebben aangegeven dat ze gestopt zijn 

en zullen worden geschrapt uit de database: Boereneinde gebuurtevoetbal; De Hoogstraatse 

Koetsiers; De Noordervlucht; De Schepzak; Gebuurtevoetbal Westhoek; Minderhoutse 

supportersclub; Sportcomité Wortel; Volleybalclub Wortel; Yogavereniging Hoogstraten 

- NEOS en OKRA’s Meer, Meerle, Minderhout, Wortel en Hoogstraten hebben formulier 

ingediend volgens reglement sportactiviteiten van ouderenverenigingen. Deze 6 

verenigingen hebben elk 6 punten gescoord en zullen daarom de maximale subsidie van € 

300 ontvangen. ACV Senioren heeft een seniorendag ingediend, maar dit komt niet in 

aanmerking. Het gaat om bingo en kaarten en niet om sportactiviteiten.  

- Reglement uitzonderlijke sportactiviteiten: 

Volgende aanvragen zijn binnengekomen: 

→ Karabijnschutterschutterij Sint Antonius Meersel-Dreef vraagt ondersteuning voor 

organisatie De Schakel: dit komt niet in aanmerking 

→ De Hoogstraatse Spurters vragen ondersteuning voor Superprestige. Deze ondersteuning 

(enkel logistiek) is reeds goedgekeurd door het schepencollege owv hoogdringendheid 

(vraag om velden te maaien in oktober) 

→ Rijvereniging Sint Clemens Minderhout vraagt ondersteuning voor Nationaal 

kampioenschap eventing paarden en pony’s (29 en 30 april 2017). Dit kan toegekend 

worden omdat dit om een nationaal niveau gaat.  

- Vastleggen feestvergadering? Katrien informeert in Wortel bij De Guld. Voorstel 12 

december 

- HVV organiseert in het voorjaar een cursus Trainer B. 

- Bewegwijzering voor Gelvoc zou verbeterd moeten worden.  

9. Volgende vergadering:  

* Feestvergadering op maandag 12 december om 19u in De Guld. Wie met de fiets rijdt, 

verzamelt om 18u45 aan de kerk.  

* Vergadering Sportraad maandag 9 januari 2017 om 20u 

Agenda: 

- Goedkeuren verslag vergadering 7 november 

- Zwembad: stand van zaken  

- Mosten: stand van zaken 

- Sportregio Noorderkempen: nieuws 

- Sportlaureatenviering 18 februari 2017: voorbereiding 

- Stratenloop 14 juni 2017: voorbereiding 

- Varia 


