Verslag sportraad 11/09/2018
Overzicht activiteiten sportdienst.(zie website)
Maand van de sportclub 2018.
Subsidies:
1) Ondersteuning door Sport Vlaanderen
a. Up to date houden schoolsportinfrastructur ifv gebruik buiten de schooluren.
https://www.sport.vlaanderen/paginas/infodecreetbovenlokalesportinfrastructuure
ntopsportinfrastructuur/
b. Specifiek voor sportclubs
https://www.sport.vlaanderen/sportclubs/
i. Opstart sportclub
ii. Trainers en begeleiders
1. Opleidingen:
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-enbijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/
2. Tewerkstellingsdecreet:
https://www.sport.vlaanderen/sportclubs/documenten-enregelgeving/beleid-voor-sportclubs/tewerkstellingsdecreet/
2) Impulssubsidie Zonnebeke.
Zonnebeke heeft zoals elk jaar €10 000 ter beschikking voor de verschillende clubs die een
degelijke jeugdwerking aanbieden. Deze wordt verdeeld via een puntenscore. Deadline 01
oktober 2018.
3) Beleidssubsidie Zonnebeke.
Zonnebeke heeft zoals elk jaar €10 000 ter beschikking voor de verschillende clubs om hun
clubwerking doorheen het jaar te ondersteunen. Deadline 01 oktober 2018.
4) Wielertoelages Zonnebeke.
Wielertoelages voor het organiseren van wedstrijden indienen voor 15 oktober 2018.
Sportinfrastructuur:
1) Bezetting sporthal


Op woensdag werd een korte periode voorzien voor de voetbalcubs. Mocht door
noodweer de terreinen volledig onbespeelbaar zijn, dan kan eventueel ook nog binnen
getraind worden.
Opgelet!
Enkel bij noodweer, op aanvraag en na goedkeuring door de sportfunctionaris

2) STAVAZA verbouwingen sporthal.
a. Planning
Niks concreet. Vanuit sportdienst proberen de grootste hinder te concentreren
tussen mei en augustus.
b. Cafetaria & hinder
Planning van aanpak indien mogelijk afstemmen op gebruik cafetaria. Hinder is en
blijft echter uitgesloten.
3) Voetbalterreinen verschillende voetbalclubs
Terreinen liggen er erg slecht bij. Oproep om komende jaren voldoende te investeren in het
onderhoud en herstel van deze terreinen. Voetbalclubs kunnen en moeten hiervoor het
exploitatiebudget gebruiken dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente.
De grasmat is de basis voor elke ploeg! Ondanks het uitzonderlijke weer hadden enkele
problemen hier en daar wel vermeden kunnen worden indien vroeger gereageerd zou zijn.
4) Kantine BS Geluveld.
Kantine is na vele jaren eindelijk klaar! We wensen het bestuur veel succes.

Toekomst van de sport in Zonnebeke:
1) Voetbalclubs.
Professionalisering dringt zich op!
 Onderhoud terreinen moet beter.
 Professionele boekhouding
 Aansprakelijkheid van de bestuurders?
 Betalingen trainers, spelers, …
Is er voldoende draagvlak om 4 clubs te blijven ondersteunen?
Voldoende jeugd om 4 clubs te voorzien?
Samenwerking tussen clubs dringt zich misschien op?
2) Karate, badminton, tafeltennis,…
De bestuursleden, trainers worden oud. De verjonging dringt zich op!
 Doorgeven werking
 Continuïteit van de werking verzekeren door herverdeling taken.
3) Nieuwe clubs zijn van harte welkom.
 Zolo’s (op 2 jaar tijd meer dan 150 leden!)
 Drevestappers
 …

