Verslag sportraad 26 april:
Aanwezig: Ingrid Vandepitte, Stien Ramant, Jean-Pierre Demeestere, Bernard Verbrugghe, Eeckhout
Jules, Ruddy Vandelannoote, Roger Cloet, Lieven Pattyn, Roger Boscart, André Cokelaere (namens
KEVC Beselare) , Tom Nelissen
Verontschuldigd: Hans Van Bockstael, Sebastien Leenknegt, Elise De Roo

1) Impulssubsidie en beleidssubsidie:
-

-

-

-

Situering van het subsidiebeleid in de gemeente:
Met de overeenkomsten naar de voetbalclubs toe diende het regelment van de
impulssubsidie aangepast te worden.
In het vorige subsidiereglement werden de clubs die competitie aanboden aan hun leden
niet echt gestimuleerd.
De vorige subsidiedocumenten spraken elkaar tegen op vlak van reglement en
invulformulier. Deze zijn op elkaar afgestemd.
Impulssubsidie: gericht op kwalitatieve inzet van jeugdsportbegeleider en -coördinator.
Beleidssubsidie: gericht op kwantitatieve en kwalitatieve criteria naar aanleiding van
organisatie, beleid en kader van de sportclub
Sportfunctionaris overloopt de verschillende documenten en licht toe waar
veranderingen zijn. Op vlak van beleidssubsidie wordt in overleg met de sportraad een
punt toegevoegd dat ploegen in competitie punten toegekend worden.
Toekomstvisie op subsidiëring in de gemeente: (Sportfunctionaris legt een aantal
voorbeelden voor waarover er in de toekomst zal nagedacht moeten worden)
Hoe gaan we sportclubs/ organisatoren van sportieve evenementen/voetbalclubs
subsidiëren.
Waar leggen we de nadruk op? Jeugdopleiding, nieuwe clubwerking stimuleren, …
Welke bedragen worden in subsidie gebracht rekening houdend met het aantal clubs.
Wat is de visie vanuit de Gemeente rekening houdend met de afschaffing van decreet
sport voor allen en de subsidiering voorwaarden daaraan gekoppeld?
Is het nog relevant om bepaalde criteria in je subsidie op te nemen (VZW structuur indien
alle clubs vzw zijn,…) , kunnen we de subsidie niet laten evolueren naar 1 document ipv
twee (impuls- en beleidssubsidie)
Welk nu heeft impulssubsidie nu nog met wegvallen voetbalclubs indien dit al vervat zit
in eerste hoofdstuk beleidssubsidie?
De voorgestelde impuls en beleidssubsidie zullen in gemeenteraad gebracht worden ter
goedkeuring.

2) #sportersbelevenmeer
-

-

Korte toelichting vanuit de Sportdienst rondom de oproep vanuit Sport Vlaanderen en de
gemeente. Aan de hand van 5 uitdagingen wordt een marketingcampagne gestart!
Sportersbelevenmeer heeft tot doel mensen hun sport en belevingsmoment te delen op
sociale media en zo anderen aan te sporen tot sporten!
Hashtag is niet voor iedereen bekend vandaar een korte toelichting wat dit precies
inhoudt.
Er wordt gevraagd aan de clubs om deel te nemen aan de uitdaging om in de maand mei
hun club in de kijker te zetten. De tafeltennisclub organiseert een tornooi. Andere clubs

-

wordt gevraagd ook daar initiatieven te nemen. Verkleed naar club gaan, aperoactiviteit,…
Op de website van Zonnebeke staan de voorwaarden en de beloningen daaraan
gekoppeld.
Ook de leden van de clubs kunnen deelnemen aan de deze campagne door hun
belevingsmoment op de sociale media te delen met het onderschrift
#sportersbelevenmeer #sporteninzonnebeke.

3) Varia
-

-

Er wordt een oproep gedaan aan vrijwilligers die kunnen meehelpen op 8 mei voor de
sportdag van de basisscholen.
Bernard Verbrugghe heeft nog een aantal opmerkingen over de cultuur- en sporttrofee.
Naar de toekomst dient de nieuwe formule nog eens herbekeken te worden. Zo naar
uitnodigingen, voorstelling kandidaten en de opstelling van de zaal.
Sportfunctionaris kondigt aan dat hij vanaf 1 juli 2017 de Sportdienst Zonnebeke verlaat
om op de Sportdienst van Ieper te gaan werken. Vanaf 1 juli zal Stijn Demeersseman op
de Sportdienst van Zonnebeke tewerkgesteld worden.

