Sportraad 21 februari 19u30: Maczekzaal Gemeentehuis
Aanwezig: Hans van Bockstael, Jean-Pierre Demeestere, Jules Eeckhout, Elise De Roo,
Ruddy Vandelannoote, Roger Cloet, Lieven Pattyn, Albert Vandenbulcke
Afwezig: Ronny Vandamme, Joris Deman, Marc Vanpethegem, Patrick Syx, Stien Ramant,
Roger Boscart, José Degraeve
Verontschuldigd: Ingrid Vandepitte, Daniël Vandermeiren, Bart Vanmassenhoven,
Sebastien Leenkneght, Bernard Verbrugghe

- Subsidiereglement:
Stand van zaken
overlopen van indieningsformulier beleidssubsidie + reglement
overlopen van indieningsformulier impulssubsidie + reglement
voetbalclubs die andere financieringsvorm krijgen
=> noodzakelijke aanpassing van formulieren zodanig dat consequent kan toegekend
worden en dat eenduidigheid reglement en invulformulier is. Nu zijn er veel verschillen
tussen het aanvraagformulier en het reglement. Als sportdienst is het noodzakelijk dat
hierin duidelijkheid geschept wordt.

Opmerkingen:
-

-

Wie kan toetreden tot subsidie: sportclub vs sportvereniging: sporttakkenlijst wat met
zaalvoetbalverenigingen, vrienden die zich verenigen om te sporten
Competitief vs recreatieve sportclubs: kosten zijn anders… . Opmerking vanuit de
tafeltennisclub die nu nog enigste in competitie treden iedere week.
Beleid subsidie vs impulssubsidie sporttechnisch kader wordt in beide subsidies geëvalueerd,
onderscheid tussen beide duidelijker zetten
Doel beleidsubsidie is het beleid, visie en werking club te quoteren
Doel impulssubsidie is de sporttechnische omkadering te quoteren
wie: sportvereniging – sportclub – organisatie van evenement
Datums van indienen afstemmen

Toekomst: nieuwe legislatuur!!
- toekomst: 1 subsidieformulier waarbij zowel beleid als impuls verwerkt wordt
- kan er naast subsidie voor sportclub, een subsidie naar organisatie van evenementen gemaakt
worden (wandeltochten, fietstochten, wielerwedstrijden,… .)

Conclusie:
Sportfunctionaris zal de aanpassing met het reglement en aanvraagformulier op elkaar
afstemmen rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen.
Sportfunctionaris zal een voorstel tegen volgende sportraad uitwerken om een onderscheid
te brengen naar competitieve en recreatieve werking van sportclubs.

- Sport- en Cultuurtrofee:
- Uitleg over verloop van avond en opzet. De nieuwe formule belooft alvast een leuke avond te
worden.
-Overgaan tot verkiezing van de sporttrofeeën. Iedere categorie wordt er gestemd. De kandidaten
worden eerst uitgebreid voorgesteld. Er kan in iedere categorie telkens éénmaal 5ptn, 3ptn en 1ptn
toegekend worden.
- De stemformulieren worden opgehaald en in gesloten omslag gestoken. De sportfunctionaris zal de
stemmen tellen en de uitkomst hiervan overmaken aan de voorzitter van de sportraad.
- De vraag wordt gesteld waarom geen sportclub in de sporttrofee opgenomen is.
De sportfunctionaris antwoord dat gezien de timing van de sporttrofee het niet altijd mogelijk is om
een club hierop uit te nodigen. Het sportseizoen loopt af in mei en een club die kampioen speelt of
een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft, is 8 maand later moeilijk samen te brengen. (denk hierbij
aan voetbalploegen) Een club die kampioen speelt wordt wel nog op het einde van het seizoen
uitgenodigd op het gemeentehuis.

-Varia:
- Speelzone Doel: afgebakende zone die op webiste terug te vinden is van ANB
- Kortekeer zal bereikbaar zijn voor de werken aan het rondpunt.
- Temperatuur sporthal: 16° ingesteld volgens activiteiten in sporthal
- Bevolkingsbevraging: aan de hand van de debattafels hoopt men nog meer inzicht te
krijgen in de relatief lagere score op vlak van sportbeleid in vergelijking met andere
domeinen.

- Programma sportdienst: tot en met zomer
- Krokus: voetbalkamp
- 11 maart Kijk ik fiets! Geluvelt
- 15 maart Crazy Wednesday: karten
- Paasvakantie: sportkampen
- Start running vanaf 18 april
- 19 april crazy Wednesday: Zwemmen Brugge
- week van de valpreventie
- Aed opleiding
- Start to MTB vanaf mei
- sportdag school 3e 4e leerjaar
- Kijk ik fiets Passendale; 13 mei
- crazy Wednesday: Acro Adventur

- Seniorensportdag 18 mei
-12 uren van Geluveld koppeltijdrit
- seniorenfietstocht 1 juni
- Ladies on the move 9 juni

