Agendapunten 03/12/2018
Gebruik sporthal:
Verbouwing:
Niet starten voor mei 2019. Clubs kunnen hun werking voortzetten dit werkjaar.

Gebruikersovereenkomst is nog steeds van kracht:
De sporthal wordt volledig GRATIS ter beschikking gesteld. Dat is helemaal niet meer van deze tijd.
Het nodige respect is daardoor zeker op zijn plaats.
• Afgelopen weken meermaals de voordeur niet gesloten. ( Per ongeluk)
• Betreden sporthal via nooduitgangen.
• Toiletten in erbarmelijke staat achtergelaten.
Daarom: Meldingsplicht! Als de infrastructuur niet naar behoren is achtergelaten, dan wordt dit
gemeld aan de sportfunctionaris. Die samen met het schepencollege een sanctie kan uitspreken t.o.v.
de laatste gebruiker. Het is dus in eenieders belang deze meldingsplicht ter harte te nemen.
Sancties zijn zeker op hun plaats:
1) Ontzeggen gebruik sporthal/cafetaria gedurende een bepaalde periode wegens niet
nakomen regels.
2) Geldboetes bij extreme gevallen, maar nooit als losstaande sanctie. Altijd gecombineerd met
ontzeggen toegang.

Nieuwe activiteiten vanuit sportdienst:
Beker van de Burgemeester 27,28,29/12/2018.
• Datum: 27,28,29/12/2018
• Locatie: Sporthal Beselare
• Duur: 18u00-24u00 (+Zaterdagnamiddag)
Oproep voor extra mankrachten de avond zelf.  KEVC Beselare zoekt extra mannen.

Initiatie veldrijden.
•
•
•
•

Datum:23/01/2019
Locatie: Kasteelpark Zonnebeke
Prijs: €5
Duur: 14u00-16u00

Lezing duurtraining.
•
•
•
•

Datum: 21/02/2019
Locatie: BIB de letterschuur
Prijs: €8
Duur: 19u00-21u00

Lezing fietspositionering.
•
•

Datum: 14/03/2019
Locatie: Bib de letterschuur

•
•

Prijs: €8
Duur: 19u00-21u00

Cultuur- & sportprijzen 2018
Indienen kandidaten kan tot 31/01/2019
•
•
•
•

Sportman
Sportvrouw
Sportbelofte
Sportverdienste

Stemmen tussen kandidaten sportraad 11/02/2019
Uitreiking zelf: 23/03/2019

Sportraad in 2019-2025.
Volgende sportraad 11/02 om 19u00.
Nieuwe schepen Sport: Jan Vandoolaeghe
Uitzwaaien Ingrid
Herstemmen voorzitter sportraad:
• Hans Vanbockstael opnieuw kandidaat? Nog andere kandidaten?
Aanstellen secretaris.
• Verslag vergadering.
Rol van de sportfunctionaris kan anders.

Subsidies:

Overlopen subsidies 2018.
•

Beleidssubsidies

•

Impulssubsidies

•

Wielertoelages.

Analyseren subsidiereglement 2018. Opstellen nieuw reglement 2019
Brainstormen over nieuwe subsidiebeleid in Zonnebeke.
•

•
•

•
•
•
•

Kwaliteit werking
• Opleiding trainers
• Effectieve trainingsuren van trainers (= aantal weken en aantal uren).
• G – werking
• Verhouding #trainers t.o.v. aantal jeudsportleden
Kwantiteit traniningen/wedstrijden meer in rekening brengen.
#Jeugdleden > # volwassen leden
• Bonuspunten voor het aantal jeugdleden
(Jeugdleden: +4 punten, volwassene: +1 punt)
Minstens 60% eigen inwoners tenzij eigenheid sport dit niet toelaat.
Onderscheid officiële competitie – recreatief
Kantine-inkomsten  Correctiefactor (0,8x)
Gebruik externe accommodatie?

