Verslag sportraad Zonnebeke
Maandag 8 februari 2016
Aanwezig: Ingrid Vandepitte, Ronny Vandamme, Jean Pierre Demeestere, Bernard Verbrugghe, Jules
Eeckhout, Ruddy Vandelannoote, Roger Cloet, Lieven Pattyn, Marc Vanpeteghem, Roger Boscart,
Sebastien Leenknegt, Tom Nelissen.
Afwezig: Daniel Vander Meiren, Joris Deman, Patrick Syx, Albert Vandebulcke
Verontschuldigd: Hans Van Bockstael, Elise De Roo, Bart Vanmassenhove, Stien Ramant, José
Degraeve

1) Voorstellen programma sportdienst voorjaar 2016
-lessenreeksen (Zumba, BBB, actief 50+, Zumba Gold, piloxing en step and tone)
-Crazy Wednesdays (1 maal per maand een activiteit dat we in onze regio niet terugvinden)
-senioren: grootouder/kleinkind, Kubb/Curl, sportdag senioren te Ruiselede i.s.m. Provincie,
trefnamiddag
-Ladies on the move
-Mei maand fietsmaand: mountainbiken voor 6 tot 12 jarigen,- kijk ik fiets!, fietstival,
seniorenfietsdag
- Multimove
-sportkampen (krokus/ paasvakantie)
- start to run koppelen aan loopomloop in de Kasteeldomein
2) Advies vorige sportraad:
-Sportactiviteiten die georganiseerd worden i.s.m. sportdienst kunnen plakkaat aanvragen op de
dienst vrije tijd en welzijn. Daar zal gekeken worden indien het opportuun is om deze aan te maken.
Er moet telkens een duidelijke samenwerking zijn met de sportdienst.
3) Gesprekken met voetbalclubs opgestart:
-In de komende weken zullen de voetbalclubs uitgenodigd worden op het gemeentehuis. Hier zullen
de beheersovereenkomsten van de clubs her geëvalueerd worden en nieuwe voorstellen gedaan
worden om een langdurige en kwalitatieve samenwerking te garanderen.
4) Nieuwe datum:
-Sportradenoverleg dinsdag 19 april 2016 te Veurne: Zin en onzin van sportraad n.a.v. afschaffing
sectoraal decreet.
Sportfunctionaris zal nog een uitnodiging rondsturen om in te schrijven.

5) Sporttrofee:
-Er is geen reglement ter beschikking wat voor de uitreiking van de sporttrofee. Vandaar dat vooraf
een aantal afspraken werden gemaakt wie zijn kandidatuur kan ingeven en wat de voorwaarden zijn.
Voorwaarden:
1) De persoon moet woonachtig zijn in de Groot-Zonnebeke. De club/team moeten erkend zijn
of aangesloten zijn bij een club in de gemeente Zonnebeke.
2) Sportman, sportvrouw, sportjongere en sportteam kunnen doorheen de jaren door dezelfde
persoon/team gewonnen worden.
3) De schaal Jerome Decroix of sportverdienste wordt slechts 1 maal toegekend aan dezelfde
persoon.
4) In iedere categorie kun je slechts 1 iemand punten toekennen ofwel 5 ofwel 3 ofwel 1
punt(en). Je kunt slecht 1 maal 5 , 3 of 1 punt(en) toekennen.
5) Kandidaten worden enkel voorgedragen voor hetgeen ze zich kandideren.
-Vastleggen programma sporttrofee 2015:
9u: verzamelen met sportraad voor de officiële telling van de stemming
10u :

-Verwelkoming door de Burgemeester Dirk Sioen
-Overlopen van de kandidaten en overhandigen aandenken door Schepen van Sport, Ingrid
Vandepitte
-Bekendmaking door sportraad van Sportman, Sportvrouw, Sportjongere, Sportteam en
schaal Jerome Decroix
-Receptie: hapje en drankje aangeboden door sportraad.

- Broodjes worden besteld door sportfunctionaris en komen op rekening van sportraad. Drank wordt
door de gemeente voorzien.
-Stembriefje worden verdeeld over de leden en de stemming wordt uitgebracht.
-Er worden vanuit de sportraad drie kandidaten naar voor gebracht voor de Jerome Decroix schaal.
Noel Dussesoye, Marnix Decroix, Ronny Durnez. De sportraad gaat over tot de stemming.

