Verslag sportraad 29 augustus:
1. Aanwezig: Ingrid Vandepitte, Hans Van Bockstael, Jean-Pierre Demeestere, Bernard
Verbrugghe, Jules Eeckhout, Daniel Vander Meiren, Roger Cloet, Marc Vanpeteghem, Albert
Vandenbulcke, Bart Vanmassenhove, Roger Boscart, José Degraeve
Verontschuldigd: Stien Ramant, Sebastien Leenkneght
2. Subsidies
- Reglementering en invulformulier terug te vinden op website.
- Diploma’s van trainers die vorig jaar in de club actief waren moeten niet meer
doorgestuurd worden alsook de statuten van de club. Dit is reeds in het bezit van de
club. Nieuwe trainers of upgrade van diploma’s wel doorsturen!
- Beleidsubsidie (exl voetbalclubs) indienen voor 1 oktober. De beleidssubsidie heeft als
doel een kwaliteitsvolle begeleiding van sportverenigingen te ondersteunen. Het kadert
ook in het aanbod en het bereiken van doelgroepen dat de sportvereniging voor ogen
heeft. Het beloont clubs die nadenken over hun structuur en het financieel beleid van
hun sportvereniging.
Impulssubsidie (incl voetbalclubs)indienen voor 15 oktober. De impulssubsidie heeft als
doel het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren die actief zijn in de lokale sportverenigingen.
- Nieuw subsidiereglement zal volgende sportraad behandeld worden.
3. Sportclubbing 17 september 13u30 tot en met 17u.
- Uitleg van principe
- Deelnemende clubs: TTC Zonnebeke, Badminton, VWT, Donatha, Boogschieten, Karaté
- Oproep indien nog clubs deelnemen.
- Uitdelen van de affiches
4. Uurregeling sporthal en voorstel nieuw reglement sporthal
- Verdelen van bezettingsgraad sporthal
- Vraag van Daniel Vandermeiren: Hoe komt het dat online er geen mogelijkheid is om te
reserveren of de vrije uren van sporthal beschikbaar zijn? Het systeem dat gehanteerd
wordt in de gemeente heeft twee leveranciers. De sloten van de deuren en het
reservatieprogramma zijn twee verschillende leveranciers. Men is bezig met beide
leveranciers te contacteren om hiervoor een oplossing te zoeken. In de toekomst is men
ook aan het kijken om het systeem gebruiksvriendelijker te maken. Dit ligt op niveau van
ICT. De sportfunctionaris zal deze opmerking ook doormaken aan ICT.
- Nieuw reglement sporthal zal volgende sportraad behandeld worden. Een ontwerp is
reeds doorgestuurd.
5. Programma najaar 2016
- Programma jongeren (kidds skils, multisport)
- Programma lessenreeksen
- Dagactiviteiten:
o 9 sept: Memorial Van Damme
o 12 sept: petanquetornooi
o 15 sept: seniorenfietstocht
o 17 sept: Sportclubbing
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27 sept: Vlaamse veldloopdag
4 okt: Lezing sport en voeding
20 okt: opleiding verzekering en aansprakelijkheid verenigingen
29-30 okt: beker van burgemeester
16 nov: 3 on3 basket

6. Samenwerking cultuur- en sporttrofee: eerste stappen zijn gezet. Eigenheid van de
verschillende trofeeën blijft behouden. Er zal geopteerd worden om beide trofeeën door
elkaar te weven. Dit kan aan de hand van beeldmateriaal, muziek, entertainment,… . Oproep
aan sportclubs om beeldmateriaal te nemen van hun sporten. Met hedendaagse
smartphones kun je al snel wat beeldmateriaal van hoge kwaliteit maken.
Voorstel: zaterdag 11 maart
7.

Varia:
-rekening sportraad opgenomen in gemeenterekening in opdracht van financieel beheerder
-cadeau Sebastien
- Beide wielerclubs hebben hun ongenoegen geuit over hun aanvraag aan ANB (Agentschap
Natuur en Bos. Voor hun jaarlijkse toertocht krijgen ze op alle aanvragen om een passage
door verschillende bossen in de regio een negatief antwoord. Dit voor zowel polygoonbos,
Kortekeer, Gasthuisbos. Ze vrezen dat dit de doodsteek voor het organiseren van toertochten
MTB in de regio is. Kan er daaruit vanuit de gemeente niets gedaan worden.

