Sportraad
Dinsdag 03 februari 2015
Adminstratief Centrum
Aanwezigen:

De Buyser Gilbert, Moyson François, Thielemans Paul, De Decker
Catharina, Van den Eede Martine, Van Erck Johnny, Pas Veerle,
en De Maeyer Jan, Geert Pas
Verhulst
Gerda
(schepen
van
sport),
Robert
Meert
(afdelingshoofd WVT), De Bruyne Maarten (sportfunctionaris –
verslaggever)

Verontschuldigd:

De Smedt Piet, Filip Van den Reym

Afwezigen:

De Maeyer Alfons, Van der Stighelen Jonas, Van Hummelen Erik,
Desmet Prosper, Marcel Veronique
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VERSLAG VORIGE VERGADERING (3/12/2014)
-

-
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Stand van zaken aanleg Finse piste op buitensportcentrum Schaselberg: Wordt in
beraad gehouden daar dit afhankelijk zal zijn van de intentie van de bouwheer op
het terrein. Voor 2015 is een budget voorzien voor kleine herstellingen (Ferrolite
en herstel van piste zoals in 2013).
Buitenverlichting Schaselberg: Offerte gekregen van ongeveer 5000 euro. Daar
deze kost te hoog is, zal er naar nieuwe/andere mogelijkheden gezocht worden.
Properheid sporthal Lijsterstraat: De nieuwe sportpromotor Jelle Bogaerts veegt
tussen zijn zwemlessen door de zaal uit.
Keuring installatie Blauvenne: keuring vond plaats op 24.04.2014. Contract is in
handen van Vinci. Randvoorwaarden: defect te herstellen binnen de 4 uur. Indien
grote onkosten: voorafgaandelijke goedkeuring van het schepencollege.

VOORSTELLING NIEUWE MEDEWERKERS SPORTDIENST EN ZWEMBAD

Van links naar rechts: Hendrik – Maarten – Jelle
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Maarten De Bruyne: Sportfunctionaris. Woonachtig in St-Niklaas en recreatief triatleet.
Jelle Bogaerts:
Sportpromotor (zwemles geven aan lagere scholen, sportkampen
begeleiden)
Hendrik Eryatmaz: Redder en basketbalspeler bij Asse-Ternat
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LONDERZEEL ALS FOCUSGEMEENTE VOOR DE GORDEL 2015

Toelichting door Gerda Verhulst en Robert Meert. Vorig jaar ging dit door in Vilvoorde en
hebben zij 5000-6000 mensen mogen verwelkomen in hun gemeente. Dit jaar kan
Londerzeel focusgemeente zijn. Dit wil zeggen dat de gordel langs Londerzeel zal
passeren en wij de troeven van de gemeente kunnen tonen aan het grote publiek.
Naast de traditionele vertrekpunten (Huizingen en Hofstade ) is Londerzeel de
focusgemeente.
Datum
zondag 6 september 2015
Website
www.gordelfestival.be
Locatie
Domein kasteel Diepensteyn
Dit domein is het paradepaardje van Palm Breweries. Naast een prachtig
gerestaureerd middeleeuws kasteel annex stoeterij zijn er mooie vijvers en
aanpalende terreinen die zich perfect lenen tot het organiseren van activiteiten. In
de onmiddellijke buurt ligt Bistro Leireken met een oude treinwagon. De locatie
fungeert als vertrekpunt van talrijke toeristische fiets- en wandelroutes.
Mogelijk programma
Mountainbiketocht: De gemeente werkt momenteel in samenwerking met de gemeente
Meise aan een mountainbikeparcours dat zich in hoofdzaak uitstrekt over het
grondgebied van de eigen gemeente. De gordel zou het ideale moment zijn om dit
parcours aan het grote publiek voor te stellen.
Fietstocht: Hofstade – Londerzeel – Wemmel – Hofstade
Gezinsfietstocht: Hofstade – Londerzeel – Hofstade (eventueel in combinatie met
gezinsfietstocht in eigen gemeente )
Gezinsfietstocht in eigen gemeente (± 30 km): Een tocht langs de bezienswaardigheden
in eigen gemeente met aandacht op een aantal lokale producten (proefmomenten):
- Imkers
- Lokale bieren:
o Palm (karrenbezoek + stoeterijbezoek)
o Cornet
o Kossaat (tento landbouwmaterialen + degustatie)
o ’t Wit Peerd
- Volkorenbrood in Heidemolen + demo’s malen (oudste staakmolen Vlaanderen ?!)
+ tentoonstelling Molens in Londerzeel
- Kippenboutjes
- Groenten (Versalof) + Goossens (asperges, spruiten en grondwitloof)
Corrida van Londerzeel: Speciale editie van het lokale loopcriterium voor dames/heren in
verschillende leeftijdscategorieën( vertrek van uit 4 deelgemeenten + eventueel in
combinatie met go-carts.
Sporttak in de kijker: Hierbij willen we focussen op een aantal sporttakken die minder
gekend zijn in eigen gemeente en een ruggensteuntje verdienen. We denken dan vooral
aan gevechtssporten.
Gezinswandeling: Hierbij wordt gewandeld langs trage wegen die werden
geïnventariseerd door de lokale vereniging Trage Wegen. Organisatie in samenwerking
met Leireken.
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Citycaching: De gemeente werkt aan de bekendmaking van Geocaching bij de ruime
bevolking. We willen op dat moment een Citycache-zoektocht lanceren voor een aantal
vooraf ingeschreven deelnemers die daarna geselecteerd worden.
Optredens: We bewandelen hierbij een dubbele weg:
- Optreden in oud-stationsgebouw Leireken: een meer intimistisch optreden voor
een kleiner publiek.
- Optreden van lokale covergroep of vergelijkbaar voor een ruimer publiek in open
lucht.
Randanimatie:
- Oldtimerrally: Het raakvlak tussen roerend en onroerend erfgoed. In een
kasteelroute kunnen de oldtimers kennismaken met een aantal kastelen in de
Brabantse Kouters (in onderzoek).
- Huifkartochten : Voor de gezinnen in samenwerking met Palm Breweries en een
aantal private eigenaars van koetsen en karren.
Een dergelijke organisatie kan uiteraard niet zonder hulp van de clubs:
- Martine Van den Eede kijkt samen met Olympia na of zij de ‘corrida’ kunnen
organiseren
- Vraag naar clubs om even na te denken hoe zij kunnen helpen met deze
organisatie
- Vraag van Catharina De Decker om route langs voetbalclubs te leggen
Budget:
- 6000 euro via cultuur
- 6000-8000 euro via BLOSO (voor randanimatie)
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PPS
SPORTINFRASTRUCTUUR
SITE
LIJSTERSTRAAT:
SCENARIO VOOR BEVRAGING SPORTCLUBS.

BESPREKING

De selectieleidraad werd reeds door 16 mogelijke kandidaten opgevraagd. Tot 3 april kan
er ingeschreven worden. Vereisten om zich kandidaat te kunnen stellen: architect +
aannemer + exploitant. Technum zal zorgvuldig een selectie maken van de kandidaten
tot er 3 overblijven.
Er wordt een lastenboek gemaakt waarin o.a. volgende zaken opgemaakt worden:
- Min. en max. tarieven zwembad voor inwoners Londerzeel
- Statuut personeel bij nieuwe exploitant.
- Gebruik sporthal voor socio-culturele activiteiten
- …
I.v.m. gebruik sporthal en zwembad ontvingen alle clubs een bevraging. Deze moet
ingediend worden voor 20 februari 2015. Technum staat in voor de analyse van deze
gegevens
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TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT EREBURGER ALFRED VAN ROY

De gemeente Londerzeel mag 25000 euro van de Palm verdelen om de jeugd(werking) in
Londerzeel te ondersteunen.
Zie ook subsidiereglement meegezonden met de uitnodiging van de vergadering.
Wijziging in het reglement:
Artikel

Oud reglement

Nieuw reglement

Artikel 2

€ 25.000 verdeeld over
maximum 4 projecten

€ 25.000 verdeeld over maximum 6 projecten

Artikel 2

Er wordt jaarlijks een
bedrag voorzien van €
25.000,00 dat verdeeld
wordt over maximum 4
projecten volgens de
volgende sleutel:
- project 1: € 10.000,00
- project 2: € 5.500,00
- project 3: € 5.500,00
- project 4: € 4.000,00.

€ 10.000 voor het winnende project. De overige €
15.000 wordt verdeeld in functie van de grootte van
de investering
Er is ook een voorafname van € 2.000 à € 3.000
voor de Stichting Ga voor Geluk

Artikel 2

-

De maximale subsidie van € 10.000 kan maar
éénmaal om de twee jaar aan dezelfde vereniging
worden toegekend.

Artikel 5

-

De nodige bewijsstukken moeten voorgelegd
worden aan de jeugddienst samen met het indienen
van een eventuele nieuwe subsidieaanvraag. Indien
hieraan niet wordt voldaan kan de vereniging voor
2 jaar geen aanvraag meer indienen.
De investeringen mogen gespreid worden over een
periode van 2 jaar.

Artikel 7

De indieners moeten
hun voorstel mondeling
toelichten op de JAL.

De indieners komen hun project toelichten op een
gezamenlijke vergadering van de jeugdraad,
sportraad en cultuuradviesraad.
Elke adviesraad zal na de toelichting een advies
formuleren voor het toekennen van subsidies.
Datum: maandag 23 maart 2015

Aanvragen worden voor 1 maart 2015 ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen. De aanvraag omvat een dossier met: toelichting project – begroting – wijze
financiering – eventuele andere subsidies – timing
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MOGELIJKE INVOERING G-SPORTSUBSIDIE

Toelichting door Robert Meert.
Zie ook document meegezonden met de uitnodiging van deze vergadering.
Vraag naar clubs om na te denken over voorstellen om G-sportsubsidie vanuit de
gemeente op te nemen.
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STAND VAN ZAKEN MTB-PARCOURS

Het MTB-parcours loopt over privé-wegen: 99 percelen zijn in handen van 66 privéeigenaars. Eigenaars worden aangeschreven. Modelbrief werd goedgekeurd door het
schepencollege.
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PROVINCIALE SPORTAVOND

Zie ook mail de verstuurd werd op 22 januari 2015.
De provinciale sportavond gaat door op 3 maart 2015 in Diest (CC den Amer).
Kandidaturen voor vrijwilliger 2014 en sportfiguur 2014 konden tot 31/1 doorgestuurd
worden naar 20jaarsport@vlaamsbrabant.be.
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ACTUALISATIE WEBSITE

Vraag naar sportclubs om eigen gegevens na te zien op de website:
http://www.londerzeel.be/fb111xkyb602whu1gvt255.aspx. Om de website up-to-date te
houden en mogelijke sporters correcte informatie mee te geven.
Graag wijzigingen voor 28/02/2015 doormailen naar maarten.debruyne@londerzeel.be.
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VARIA
-

-

Catharina De Decker: Wil namens het bestuur van SK Londerzeel de sportdienst
en het gemeentebestuur nogmaals bedanken voor de medewerking tijdens hun
indoortornooi van 2014. Ook bedanken zij de sportverenigingen die tijdens het
indoortornooi plaats moesten ruimen in de sporthal.
De vraag voor de organisatie van het indoortornooi van 17 tot 29 december 2015
werd gesteld.
Vergadering bij voorkeur niet op dinsdagavond laten plaatsvinden
Varia: Zaken die onderling met de sportfunctionaris geregeld kunnen worden,
hoeven niet steeds vermeld te worden op de sportraad (tenzij deze lang zouden
aanslepen). Zodoende de sportraad vlot te laten verlopen

Namens de sportraad,
Maarten De Bruyne,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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