SPORTRAAD : 11/02/2019

Aanwezig:
Hans Van Bockstael, André Cokelaere, Jean Piertte Demeestere, Bernard Verbrugghe, Jules Eeckhout,
, Frederick Verfaillie, Marie De Moor, Lieven Pattyn, Albert Vandenbulcke, Rik Cleenewerck, Roger
Boscart, Philippe Barbry, Luc Titeca, Wim Courdron, Willy Hoornaert, Stijn Demeersseman

Afwezig:
Elise De Roo, Rudy Vandelannoote, Marc Vanpeteghem, Patrick Syx, Jana Vandeputte, Sebastien
Leenkneght

•

Voorstelling leden

•

Aanstelling Voorzitter, secretaris, ondervoorzitter beleidsperiode 2019-2025.

•

•

•

Voorzitter: Hans Vanbockstael

•

Ondervoorzitter: Bernard Verbrugghe.

•

Secretaris: Stijn Demeersseman.

•

Schepen sport: Jan Vandoolaeghe, enkel aanwezig, geen stemrecht of adviserende
functie.

Aankondigingen activiteiten sportdienst
•

Strava groep van Zonnebeke (89 leden).

•

Lezing duurtraining 21 februari.

•

Lezing fietspositionering 14 maart.

•

Sportprijzen zaterdag 23 maart.

•

Plogging zaterdag 30 maart?

•

Scholensportdag 16 mei (medewerking sportclubs?)

Verkiezing sportprijzen (Sportman, sportvrouw, sportverdienste, sportbelofte 2018).
Anonieme stemming van alle laureaten.

•

Nieuw verloop sportraad van de toekomst.
•

•
•

•

•

Korte stand van zaken verbouwing sporthal.
•

Opnieuw uitstel wegens beperkingen in het budget
(start ten vroegste september 2019)

•

Toegankelijkheid sportzaal verzekeren zodat de clubs hun werking kunnen verder
zetten.

•

Toiletten en douches kunnen wel tijdelijk ontoegankelijk zijn.
(Problemen competitie? Oplossing met mobiele toiletten?)

•

Fasering is voor de sportdienst een must
•

Cafetaria zo bereikbaar mogelijk houden tijdens werken

•

Eerst uitbreiding bergruimte alvorens de bestaande bergruimtes aan te
pakken
(stockage sportmateriaal van verschillende clubs)

Wifi’s in OC’s:
•

•

ADVIESRAAD
• Sportraad brengt zelf agendapunten naar voor vanuit eigen vereniging/
algemeen belang sportwerking.
• Secretaris sportraad maakt verslag van de vergadering.
• Sportraad overlegt en formuleert een eenduidig advies voor schepencollege.
• Sportfunctionaris legt conclusie/eisen van de sportraad voor aan
schepencollege in officiële nota’s.
• Beslissing van het college kan opgevraagd worden bij de sportfunctionaris.
OPENBAARHEID
• Verslag online in te kijken (ICT dienst)
BIJSCHOLING / OPLEIDING
• Budget vrijgemaakt om bijscholingen te organiseren vanuit de sportraad.
• Infosessie Seingevers
• Dynamo-project ➔ verloning vrijwilligers in een vereniging
• GDPR-wetgeving
• …

Sportfunctionaris informeert bij dienst ICT en stelt de vraag aan het CBS.

VARIA
•

Gebruik kleedkamers voetbal door andere organisaties. Onderling afspreken via
contactpersonen sportraad.

•

Opstart werkgroepen
(Aanmelding via GOOGLE DRIVE opgemaakt door sportfunctionaris op 14/02/2019)
•

Werkgroep Plogging 16-31 mrt 2019?

•

Werkgroep opstart werkgroep opvolgen verbouwing sporthal.

•

Werkgroep MTB routes, trage wegen,

•

•

Andere thema’s…

Aanvragen college burgemeester en schepenen door sportfunctionaris.
1) Stockage kledij tijdens loopactiviteiten loopclub ZOLO
•

Landhuis?

•

Bib? ➔ Alarm staat aan!

2) Douches OC ‘t Zonnerad.

