Verslag sportraad Zonnebeke
Donderdag 28 april
1.

Aanwezig: Hans Van Bockstael, Ronny Vandamme, Jean-Pierre Demeestere, Bernard Verbrugghe,
Jules Eeckhout, Rudy Vandelannoote, Joris Cloet, Lieven Pattyn, Albert Vandenbulcke, Stien Ramant,
Tom Nelissen
Afwezig: Joris Deman, Bart Vanmassenhove, Roger Boscart
Verontschuldigd: Ingrid Vandepitte, Elise De Roo, Daniel Vandermeiren, Sebastien Leenkneght

2.

Evaluatie sporttrofee
Voorwaarden van kandidaten zoals in vorige sportraad besproken overnemen als algemene
voorwaarden voor kandidaturen.
Toekomst: Hoe gaan we samenwerken met de cultuurraad. De voorzitters van de verschillende raden
gaan samenzitten. Vanuit de sportraad veel bedenkingen rondom de samenwerking. Eigenheid van de
sporttrofee behouden, hoe takenpakket verdelen, afstellen programma op andere trofeeën.

3.

Evaluatie sportradenoverleg 19 april
Korte toelichting van wat er die avond verteld geweest is.
Inleiding vanuit provinciedienst:
Omgeving waarin sport beweegt verandert:
-georganiseerd vs nt georganiseerd
-technologie
-complexe sportvormen
-kicks
-vrijwilligers moeilijker engagement
-….
Decreet lokaal sportbeleid afgeschaft.
Enkel gemeentedecreet en cultuurpact van toepassing op organisatie van raden.
Toekomst laat organiseren van sportraad vrij….
Panelgesprek:
-Wat is de kerntaak van sportraad?
-Samen sterk of liever onder andere vorm?
De sportraad streeft naar vertegenwoordigers uit clubleven en verenigingsleven als adviesraad voor
gemeente. Wat met een algemene raad waar zit dan de verdeelsleutel. Veel vragen hieromtrent.

4.

Erfpacht- en beheersovereenkomsten voetbalclubs
Uitleg enerzijds erfpachtovereenkomst. Anderzijds beheersovereenkomst.








De afgelopen jaren is er in de plaatselijke voetbalclubs geïnvesteerd geweest op vlak van accommodatie.
De gangbare gebruikersovereenkomsten spraken elkaar hier op verschillende vlakken tegen.
De voetbalclubs hebben hun eigen noden en behoeften om hun werking kwalitatief uit te bouwen.
Met de verschillende clubs is de afgelopen maanden samengezeten om nieuwe overeenkomsten uit te
tekenen. Het voorstel vanuit de gemeente was een erfpachtovereenkomst en een beheersovereenkomst.
De erfpachtovereenkomst beschrijft de eigendommen van het onroerend goed. De beheersovereenkomst
beschrijft de afspraken die op dit onroerend goed berusten en het financieel engagement van de
gemeente naar de voetbalclubs.
Op de sportraad van 8 februari 2016 is de aankondiging van deze gesprekken gebeurd.
Op 23 februari 2016 zijn alle voetbalclubs uitgenodigd geweest. Hier werd het voorstel van
erfpachtovereenkomst en beheersovereenkomst uitgelegd aan de voetbalclubs.





Op 21 maart is FC Passendale, 22 maart KEVC Beselare, 24 maart BS Geluveld en 29 maart SC Zonnebeke
uitgenodigd geweest om de financiële implicatie van de erfpacht- en beheersovereenkomst individueel te
bespreken.
Vanuit SC Zonnebeke had men nog eens graag samengezeten voor het de erfpacht en
beheersovereenkomst.
5.

Voorstel Beleid- en impulssubsidie aanpassingen

Aanpassingen van de subsidies komt door de invoering van de erfpacht- en beheersovereenkomsten voetbal.
Alsook door het verwarrend gebruik met aanvraagformulier en reglement. De datum van intreding
werkingsjaar 2016-2017.
Reglementen:
Reglementen zijn gefinetuned!
De vorige reglementen waren vooral een kopie paste van de impuls en beleidssubsidie die het vroegere BLOSO
aan de gemeente gaf. De info die hierop stond klopt niet naar clubwerking toe.
Passages zijn weggelaten en volgens de subsidie uitbetaling en regeling afgesteld volgens de clubs.
Alsook de criteria wie mag deelnemen: weet dat voetbalclubs en wielerorganisaties hierop niet in kunnen
schrijven.
Ook de datum van indiening hebben we voor beide subsidies gelijk getrokken alles voor 1 oktober 201..
indienen. (In de praktijk gebeurde de indienen toch gelijktijdig)
Na de algemene beschrijving is de uitleg van de puntenverdeling beschreven en gelijkgetrokken met het
formulier dat moet ingediend worden!!
Aanvraagformulieren:
De aanvraagformulieren zijn afgestemd op de puntenverdeling die beschreven staan in de reglementen.

6.

Voorstel gebruikersreglement Sporthal
Uitdelen van ontwerp.
Overlopen van gebruikersreglement!
Volgende vergadering gaan we hierop dieper in.

7.

Sportclubbing zaterdag 17 september

8.

Programma tot en met de zomer
-

9.

Start running is gestart: 23 juni officiële opening loopomloop om 18u30
Meimaand=fietsmaand (mtb, kijk ik fiets!, fietstival, gekke fietsen tijdrit, seniorenfietstocht)
Crazy Wednesday 18 mei
Ladies on the move 10 juni
Trefnamiddag 20 juni
WSO jeugdsportdag
e
Samenwerken Dag van 6 klasser jeugddienst
Sportkampen in de zomer en aparte dagen sport door jeugddienst

Varia
- Geboorte kindje van Sebastien Leenkneght: voorstel 25€ waardebon
- WSO opleiding
- Beleids- en impulssubsidie op de website het aanvraagformulier

