Verslag sportraad Zonnebeke
Dinsdag 17 november 2015
Aanwezig: Hans Van Bockstael, Ronny Vandamme, Jean-Pierre Demeestere, Bernard Verbrugghe,
Jules Eeckhout, Daniel Vander Meiren, Roger Cloet, Lieven Pattyn, Marc Vanpeteghem, Roger
Boscart, Elise De Roo, Ingrid Vandepitte, Tom Nelissen
Afwezig: Ruddy Vandelannoote, Joris Deman, Albert Vandenbulcke, Bart Vanmassenhove, José
Degraeve
Verontschuldigd: Sebastien Leenknegt, Patrick Syx, Stien Ramant
1) Vervanging Antonia Vandenweghe door Elise De Roo (sportgangmaker van de Wijzer en de
Biesweide)
Elise is nieuwe lid doordat Antonia haar vacant stelde. Als vertegenwoordiger van een school
of organisatie die in Zonnebeke actief is kan Elise aangesteld worden. Elise is woonachtig in
Ieper maar al sedert 2006 turnleerkracht. Dit in de scholen De Biesweide (Beselare) en De
Wijzer (Zonnebeke). Dit hoeft niet altijd dezelfde persoon zijn zolang ze maar de vereniging
vertegenwoordigen. Externe mensen met een expertise op vlak sport kunnen ook toetreden
tot de sportraad. Elise wordt door de algemene vergadering aanvaard als nieuw lid.
2) Toelichting balans en rekening 2015
Rekening is positief. 181,43€ staat er nu op de rekening.
Jaarlijks geeft de gemeente een toelage van 1600€. Dit jaar zijn de grootste uitgaven aan de
sporttrofee en het afscheidsfeest van Luc Forrez geweest.
Het overschot is niet gigantisch maar het is ook niet de bedoeling dat de sportraad grote
gelden oppot. De sportraad kan met deze bedragen activiteiten organiseren waardoor het
zijn bestaansrecht verantwoordt.
3) Subsidie 2015
Beleidssubsidies:

Club

Discipline

Drevetrottes Zonnebeke
Budo Okano
Vrije Wielertoeristen
Geluveld
W.T.C. Zonnebeke
BBC Badminton
Free Time Zonnebeke
Sint-Sebastiaan Beselare
Sint-Audumarus

Wandelen

Totaal (€)

Karaté
Wielerclub
Wielerclub
Badminton
Tafeltennis
Boogschieten
Paardrijden

bedrag subsidie
Totaal Subsidie (variabel
variabel
+forfaitair)
1260,86
1510,86
1346,86
1596,86
668,57
780,00
598,27
1311,33
871,23
1162,89

918,57
1030,00
848,27
1561,33
1121,23
1412,89

8000

10000,00

Impulssubsidies:
Club

Discipline

BBC Badminton
Budo Okano
Sint Audomarusruiters
Schuttersgilde
Free Time Zonnebeke
SC Zonnebeke
KEVC Beselare
FC Passendale

Badminton

BS Geluveld

Subsidie bedrag
463,92
1030,93
1494,85
0,00
927,84
3144,33
1855,67
773,20
309,28
10000,00

Karaté
Paardrijden
Boogschieten
Tafeltennis
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal

Totaal (euro)
Toelage voetbalclubs:
Aantal ploegen:
SC Zonnebeke
BS Geluveld
FC Passendale
KEVC Beselare
Totaal

:
:
:
:
:

22 ploegen
6 ploegen
10 ploegen
10 ploegen

x
x
x
x

125 €
125 €
125€
125€

+
+
+
+

3100€
3100€
3100€
3100€

=
=
=
=

5850€
3850€
4350€
4350€
18400€

Toelage organisatie wielerwedstrijden:

Eendracht Maakt Macht Zonnebeke
De Gildevrienden Passendale
Wielerclub Zandvoorde
Vlug en Sterk Beselare
’t Hoekske Geluveld
1 Mei Comité Zonnebeke
Wijkbestuur Molenaarelst

€ 3250,85
€ 1217,56
€ 575,91
€ 1278,03
€ 491,76
€ 262,97
€ 362,90

Totaal

€ 7440

Opmerkingen in verband met de bedragen :
-Geld komt een deel van subsidie die van BLOSO verkregen worden als ook een deel van de
gemeente die dit toewijzen.
-Vanaf 2016 nieuw decreet Lokaal sportbeleid. Dit decreet spreekt over minder strikte
bestemmingen van gelden aan lokale beleidsprioriteiten. De gemeente Zonnebeke heeft zich
geëngageerd tot en met 2019 om dit subsidiebeleid te blijven toepassen.

-Dossier elektronisch in te vullen? Dit zijn we aan het bekijken. Met de nieuwe website is het de
bedoeling om ook digitaal een stap vooruit te zetten. Dit wordt met de ICT afdeling van Zonnebeke
bekeken. De diploma’s en de statuten van jullie organisatie zijn al ter beschikking. Deze dienen niet
ieder jaar opnieuw doorgestuurd te worden. Enkel bij wijzigingen of het behalen van een hoger
diploma het document doorsturen.
-bestuurders die cursussen volgen kunnen ook in aanmerking komen in beleidssubsidie.
-Jaarrekening en begroting hebben een grote impact en vragen soms kleine investeringen vanuit de
clubs.
- Indien je vragen hebt, via de sportdienst kan je eigen subsidiedossier ingekeken worden.

4) Kennisneming organisatie Multimove.
De sportraad neemt kennis en keurt de organisatie van Multimove-lessen goed in de sporthal op
woensdagen van 13u30 t.e.m. 14u30.
5) Sporttrofee 2015:
-Organiserende werkgroep opstarten: Hans en sportfunctionaris. Mensen die zich geroepen voelen
mogen zich altijd melden bij sportdienst
Datum zondag 21 februari om 10u. Normaal in het gemeentehuis.
De selectie van geschikte kandidaten dient te gebeuren met een standaardformulier zodanig dat we
objectief en neutraal de geschikte persoon kunnen kiezen
De kandidaturen zullen voor vrijdag 5 februari 2016 ingediend worden op de sportdienst van
Zonnebeke. Hans zal met sportfunctionaris samenzitten om deze procedure te overlopen en bekend
te maken aan het grote publiek. Samen zullen ze ook een lijst opstellen waarin de kandidatuur kan
ingevuld worden.
-Samenwerking met cultuurtrofee in toekomst??
Organisatie zal bepalen indien dit goed kan verlopen. Gewoon de twee evenementen samenplakken
zal niet lukken. Beginnende gesprekken starten met dienst cultuur over interesse maar dat de
invulling zal afhangen van het slagen of niet hiervan. Opstarten na de uitreiking van sporttrofee 2015
hierover.
6) West Vlaamse sportprijzen 2015:
Voor 30 november kunnen de kandidaturen ingediend worden op de sportdienst.
Voorstel vanuit de sportdienst:
-

Leander Dendoncker voetbal
Vincent D’hondt wereldkampioen G-darts

7) Advies politievordering Arro Ieper:
Heeft het nog zin om hierover advies te geven als het document zo goed als opgesteld is geweest.
Voordat een document is opgesteld zou advies moeten gevraagd worden aan alle raden. De
sportraad neemt akte van het document en vertrouwd op de bemerkingen die door andere diensten
gegeven zijn geweest.
8) Advies doorstroming grote evenementen:
Info van museum staat er op maar indien een sportclub iets organiseert dan geen mogelijkheid om
op de infoborden te communiceren.
Voorstel: Gemeente stelt een aantal gelijkaardige borden ter beschikking waar de sportclubs
activiteiten kunnen op aankondigen. Kasteelcross, sportclubbing , grote toerentocht wielerclub, …
Clubs zijn bereid hiervoor een stuk te betalen.
9) Advies over pin bij uitreiking speciale gelegenheden vb. cultuurraad, sportraad, …
Voorstel om een pin te laten maken bij uitreiking speciale gelegenheden. Af toetsen bij andere raden
wat de interesse hiervoor kan zijn.
10) Gebruik sportvoer in sporthal:
Het gebruik van de sportvloer laat zijn wensen over. Mensen komen te pas en te onpas binnen. Vraag
om meer discipline naar de sportclubs toe. Wijzen op de kleedkamers en het omkleden daarbij ook
wisselen van schoenen.
De deur die de toegang naar de sporthal brengt zal afgesloten worden. De sporthal is nog enkel via
de kleedkamers te bereiken. Het publiek zal op de tribune boven de sporthal moeten plaatsnemen
om de activiteiten te volgen.
De sportdienst zal de opdracht geven om een eenmalige dieptereiniging van de vloer te doen en dit
kost 2000€. Budgettair een zware last.
11) Sportraad van de toekomst:
Nieuw decreet Lokaal sportbeleid heeft een en ander veranderd op vlak van sportraad en
organisatie hiervan. Wat is de toekomst van een sportraad en hoe kan een sportraad zijn
bestaansrecht verantwoorden. Is het te vrijblijvend om enkel samen te zitten om de vier maanden.
Voorstel van sportfunctionaris om na te denken wat een sportraad kan doen in toekomst.
Organiseren van activiteiten, geëngageerde leden van sportraad zoeken, nieuwe leden die interesse
in sport voor gemeente hebben aanspreken,…
Mag een sportraad uitgedaagd worden met het organiseren van meerdere activiteiten op jaarbasis
rekening houdend met het vrijwillig karakter van haar leden?? Voorstel vanuit de sportfunctionaris
dat activiteiten als sporttrofee van het jaar, week van de sportclub (sportclubbing) en beker van
burgemeester door sportraad gedragen worden.

Vraag vanuit voetbalclub Beselare indien beker dit jaar nog georganiseerd wordt, werd door de
sportfunctionaris negatief beantwoord gezien de middelen en tijd hem hiervoor ontbraken. De
sportfunctionaris haalt de beker van burgemeester juist aan als oproep om mee te helpen vanuit
leden van sportraad of sportclubs. Enerzijds omdat het verschillende verenigingen samenbrengt om
te sporten anderzijds als appreciatie naar het bestuur toe wat ze op vlak van sport ter beschikking
stelt. De voetbalclub Beselare vindt dat de sportdienst hierin tekortschiet door niets te organiseren.
De sportfunctionaris zegt dat ze de Beker van burgemeester niet afschaft maar wel her evalueert.
Bernard Verbrugghe en sportfunctionaris zullen samen zitten om te kijken wat er kan georganiseerd
worden. Voetbalclub Beselare stelt voor dit voor de dagen 21,22,23 december te organiseren.
De voetbalclub Beselare vraagt zich hierbij ook af wat de gemeente op vlak van hun weggewaaide
tribune zal doen. Ze hadden met de overname beloofd alle verzekeringen over te nemen.
De sportfunctionaris heeft geantwoord dat op basis van de contracten die getekend waren de
tribunes niet gedekt waren. Dat het college van schepen en burgemeester hun standpunt over deze
materie duidelijk hebben gecommuniceerd met de clubs in de maand augustus. Dat de gemeente om
deze discussie te vermijden de dugouts en tribunes die bekend waren hebben laten opnemen in de
verzekering na de herhaalde incidenten. Dat de sportdienst samen met de schepen van sport een
vergadering georganiseerd heeft om deze materie uit te klaren eind augustus. Dat de club Beselare
niet aanwezig was. Deze vergadering had net als doel alle afspraken en regelingen tussen gemeente
en voetbalclubs uit te klaren. Dat de sportdienst het verslag van deze vergadering heeft
doorgestuurd naar alle clubs.
De club van Beselare reageerde dat ze hiervan niet op de hoogte waren.
De sportfunctionaris deelt een bevragingslijst over de sportraad van de toekomst. Die door de leden
ingevuld wordt.
12) Nieuwe datum sportraad: maandag 8 februari 2016 19u30

