Sportraad Zonnebeke: 29/08/2017
1.Kennismaking nieuwe leden sportraad (Zolo’s, drevestappers) & sportfunctionaris.
1. Luc Titeca – ZOLO’s
2. Rik Cleenewerck – Drevestappers ( verontschuldigd-vergadering federatie)
Drevestappers vervangen de drevetrotters (deze zijn gestopt)
3. Stijn Demeersseman- Sportfunctionaris.

2.Activiteiten georganiseerd vanuit de sportdienst Zonnebeke tijdens najaar 2017.

1.Lessenreeksen
Kinderen
Kids skills – multisport
Creazy Wednesdays
Initiatie volleybal
Sports2explore
Sport2gether

Volwassenen
(groepslessen)
Senioren
ZUMBA
Seniorenturnen (BeselareINDOORBOOTCAMP
Passendale).
YOGA
Wandelvoetbal – NEOS.
BBB
Zumba gold
FITBALL
Easy Yoga
PILOXING
Samenwerking BKO-sportdienst verzekerd voor kinder/oudervriendelijke werking!!

2.Agenda sportdienst
a. September 2017
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub/
i.
ii.
iii.
iv.

(Seniorenfietstocht 07/09/2017.)
(Petanquetornooi 11/09/2017)
(Sportclub @ school 13/09/2017)
Sportclubbing 16/09/2017
De sportdienst van Zonnebeke organiseert opnieuw een
evenement om de sportclubs van Zonnebeke in de kijker te
plaatsen. We kunnen hierbij hulp gebruiken.
Wie wil helpen mag zich zeker aanmelden (graag voor
09/09/2017)
1. Clubs
a. Lokaal: badminton, karate, dans, boogschutters,
tafeltennis
b. Extern: muurklimmen, springkasteel, clown,
skaten.
2. Vrijwilligers
a. 1 persoon badminton
b. 1 persoon tafeltennis
c. 1 persoon dans
d. Enkele karatemannen.
e. Boogschutters
f. Jasper van dienst evenementen
g. Stijn (sportfunctionaris)
b. Oktober 2017

i. Vlaamse veldloopdag 03/10/2017
1. Vrijwilligers
a. Hans Van Bockstael
b. Luc Titeca ( = 7x zolo’s).
c. Leerkrachten diverse scholen
d. Technische dienst, jeugddienst.
ii. Wim Lahaye (Lezing Sport & Economie) 17/10/2017
iii. Sportelnamiddag zorgcentra 23/10/2017
iv. 3 ON 3 Baseketbaltornooi scholen 25/10/2017
c. November 2017
i. Poppies Run 12/11/2017
ii. Cursus signaalgever 16/11/2017
Er is ook vraag naar een cursus wegkapitein. Deze heeft een
belangrijke taak in de wekelijkse ritten van de verschillende
wielerclubs. In de toekomst eens kijken of er vanuit WSO geen
initiatief kan genomen worden.
d. December 2017
i. Beker van de burgemeester 28/12/2017
1. Recreatief karakter ( slechts 1 aangesloten speler/ploeg)
2. Gericht op verenigingen ipv voetbalploegen
3. Afspraken maken met voetbalclub Beselare
(overleg in oktober)
a. Meer inbreng in het tornooi van KEVC?
b. Minder inbreng in het tornooi van sportdienst?

3.Vragen/opmerkingen gemeentelijke subsidies 2016
Aanvraagformulier is terug te vinden op de website van Zonnebeke.
http://www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Sport/Subsidies
 Voetbalploegen dienen geen subsidies in cfr. Afspraken rond beheersovereenkomst.
 Indienen van subsidies ten laatste 01/10/2017
 Digitale bewijzen vzw, clubtrainers, … dienen in het algemeen niet opnieuw te worden
ingediend.Enkel op vraag van sportfunctionaris zal dit eventueel nog nodig zijn.

4.Subsidies opstarten G-werking
https://www.sport.vlaanderen/g-sport-in-vlaanderen/financiele-ondersteuning-g-sport/

5.Verzekering zeker sporten (individuele sporter)
http://www.isbvzw.be/nl/431/papers/466/individuele-sportverzekering-zeker-sporten.html

6. Nu is’t an Jon
De resultaten van de enquête werden overlopen. Volgende zaken kwamen vanuit de sportraad naar
voor.
Tekorten op sportgebied!
Grote vraag vanuit de sportraad om te investeren in sanitaire accommodatie om evenementen zoals
MTBtochten, loopwedstrijden, wielerwedstrijden te kunnen ondersteunen!

7.Bezetting sporthal 2017-2018
Overzicht

Extra’s






Thuiswedstrijden op zaterdag Free Time zijn ingepland.
Tornooi KEVC Beselare: 06 & 13/01/2018
SC Zonnebeke voetbalt in de winterperiode in de sporthal van de wijzer.
FC Passendale controleert aanvraag bezetting sporthal.
KEVC Beselare vraagt aanpassing voorziene uren:
o Maandag 18.00u -19.00u ipv maandag 17.00u-19.00u
o Dinsdag 18.00u-19.00u ipv niet op dinsdag (Plaats innemen van SC Zonnebeke)
o Woensdag niet ipv 13.00u-14.00u
o Donderdag van 18.00u-19.00u
(slechts een half terrein indien volleybalinitiatie doorgaat)
Sportfunctionaris zou heel graag 1 dag per week vrijhouden voor de recreatieve sporter.
Deze kunnen nu nooit indoor sporten. Daarom wil hij de vrijgekomen dinsdag niet meteen
definitief vastpinnen voor KEVC Beselare.
Voorlopige afspraken:
Maandag kan KEVC Beselare een volledig veld gebruiken.
Dinsdag voorlopig niet, maar eenmaal eind oktober wordt dit door sportdienst en KEVC
Beselare geëvalueerd en eventueel alsnog toegekend voor korte periode van novembermaart.
Woensdag kan KEVC Beselare nog altijd trainen als zij dat wensen, maar het trainingsuur past
voor hen niet zo goed.
Donderdag kan KEVC Beselare op een half terrein trainen. Indien de volleybalinitiatie niet
doorgaat kan de voetbalploeg over een volledig terrein beschikken.



Sportmateriaal kleine evaluatie.
o Graag respect voor de sportvloer
Vloer niet betreden met zwarte zolen, eten & drinken, …
We vragen aan iedereen om een oogje in het zeil te houden en eventuele
overtreders van het regelement ook aan te spreken.
o Materiaal:
Er is veel sportmateriaal voor handen. Dat materiaal werd aangekocht door de
sportdienst. We vragen om dat materiaal met respect te behandelen.
o Voetbal:
Zaalvoetbaldoelen
Worden niet afgezaagd. Deze doelen waren vrij duur in aankoopprijs, zijn gekeurd en
veilig voor gebruik indien die verankerd zijn. De constructie van dit doel aanpassen
zou onverantwoordelijk zijn van de sportfunctionaris. Wel is hij bereid om indien er
een effectieve zaalvoetbalwerking op punt staat de sportramen te laten wegnemen.

8.Varia
We vragen aan alle verenigingen om alle sportieve evenementen op te laden op de uitdatabank.
Deze komen dan automatisch op de website van Zonnebeke terecht.
https://www.uitdatabank.be/

