Verslag sportraad Zonnebeke
Dinsdag 8 november 2016
Aanwezig: Ingrid Vandepitte, Hans van Bockstael, Jean-Pierre Demeestere, Bernard Verbrugghe,
Jules Eeckhout, Elise De Roo, Daniel Vander Meiren (plaatsvervanger), Ruddy Vandelannoote, Roger
Cloet, Lieven Pattyn, Bart Vanmassenhove, José Degraeve, Sebastien Leenkneght, Tom Nelissen
Afwezig: Ronny Vandamme, Joris Deman, Marc Vanpeteghem, Patrick Syx, Albert Vandenbulcke,
Roger Boscart
Verontschuldigd: Stien Ramant
1) Goedkeuring verslag vorige Sportraad Zonnebeke 29 augustus 2016
2) Subsidieverdeling Zonnebeke
-

Toelage voetbalclubs: laatste toewijzing vooraleer erfpacht- en beheersovereenkomsten
van toepassing worden. Is gebaseerd op een verdeling naar gelang het aantal ploegen in
competitie treden.
SC Zonnebeke
BS Geluveld
FC Passendale
KEVC Beselare

-

:
:
:
:

22 ploegen
5 ploegen
9 ploegen
10 ploegen

x
x
x
x

125 €
125 €
125€
125€

+
+
+
+

3100€
3100€
3100€
3100€

=
=
=
=

5825€
3725€
4225€
4350€

Beleidssubsidie: 20% forfaitair + 80% variabel ( afhankelijk van ingediend dossier) 10000€
te verdelen

Club

Discipline

Drevetrottes Zonnebeke

Wandelen

Budo Okano

Karaté

Vrije Wielertoeristen Geluveld

bedrag subsidie
variabel

Totaal Subsidie (variabel +forfaitair)

1409,21

1659,21

983,84

1233,84

Wielerclub

1132,38

1382,38

W.T.C. Zonnebeke

Wielerclub

943,33

1193,33

BBC Badminton

Badminton

769,71

1019,71

Free Time Zonnebeke

Tafeltennis

942,37

1192,37

Sint-Sebastiaan Beselare

Boogschieten

1012,78

1262,78

Sint-Audomarus

Paardrijden

806,37

1056,37

8000

10000,00

Totaal aantal punten

-

Impulssubsidie: berekend op ingediend dossier:
Club

Discipline

Subsidie bedrag

BBC Badminton

Badminton

309,28

Budo Okano

Karaté

670,10

Sint audomarusruiters

Paardrijden

927,84

Schuttersgilde

Boogschieten

103,09

Free Time Zonnebeke

Tafeltennis

1030,93

SC Zonnebeke

Voetbal

3556,70

KEVC Beselare

Voetbal

1907,22

VWT Passendale

wielrennen

FC Passendale

Voetbal

979,38

BS Geluveld

Voetbal

515,46

0,00

Totaal aantal punten

10000,00

-Wielertoelage: berekend op ingediend dossier

Club

Bedrag

Eendracht maakt macht

€ 3.504,70

Wielerclub Zandvoorde

€

624,52

Koerskomiteit 't Hoekske

€

533,26

Vlug en Sterk

€ 1.385,91

1 mei wielercomiteit

€

285,17

De Gildevrienden

€

926,79

Minivoetbalploeg Café Drum (Coutteure Patrick)

€

179,66

€ 7.440,00

-

-

Volgende sportraad zal nieuwe subsidieformulier en reglement besproken worden. Dit
omdat enerzijds de voetbalclubs uit deze subsidiëring vallen, anderzijds omdat het
aanvraagformulier en de subsidiereglement (zowel beleids- als impulssubsidie)
tegenstrijdigheden bevatte.
Vanaf 1 december zal de opdracht gegeven worden aan de rekendienst deze bedragen
uit te betalen. Tot dan kan de club zijn eigen dossier inkijken in de Sportdienst op het
gemeentehuis.

3) Nieuw Reglement sporthal
Tijdens de vorige sportraden is het nieuw reglement voorgesteld geweest voor gebruik van de
sporthal. Deze wordt door de sportraad goedgekeurd. Het reglement zal nu naar de
gemeenteraad voorgesteld worden en na goedkeuring vanaf 2017 in gebruik genomen kunnen
worden.
4) Sport- en cultuurtrofee:
Vanuit de dienst vrije tijd en welzijn is al eens samengezeten met de twee voorzitters van de
adviesraden. Dit om samen de sport- en cultuurtrofee te organiseren.
De ontvangst en receptie zou door Kartje Kilo opgefleurd worden met hun act Radio Mano Sport.
Vanuit de sportraad wordt gevraagd om zo snel mogelijk terug samen te zitten met de
cultuurraad om de praktische invulling van de avond voor te bereiden.
De sportraad zou de kandidaten willen voorstellen aan de hand van video- en/of fotomateriaal.
Tijdens de kandidatuur zal de Sportdienst dan ook vragen dergelijk materiaal binnen te brengen.
De Sportdienst zal het verzamelen van de kandidaturen organiseren. Vanuit de sportraad wordt
ook een oproep gedaan om een werkgroep samen te stellen. Dit voor het organiseren van deze
avond. Hans van Bockstael en de sportfunctionaris zullen hierbij het voortouw nemen.
5) Varia:
- Op de vorige sportraad werd de vraag gesteld voor passages MTB-tochten en ANB. ANB
stelt per bos een vastgelegde route voor zodat MTB-tochten na aanvraag toch nog door
de lokale bossen kan rijden.
- De bezettingsgraad van de sporthal staat nu online (www.zonnebeke.be). Deze zal
telkens up gedatet worden als een nieuwe aanvraag of permanente reservatie
toegewezen wordt.
- De Sportdienst zal samen met de sportleerkrachten op 8 mei 2017 een sportdag voor 2e
graad organiseren. Er zal aan de hand van workshops een ganse dag sport aangeboden
worden. Dit via een doorschuifsysteem. Vanuit de organisatie wordt een oproep gedaan
aan de sportclubs indien zij hieraan kunnen meewerken. Vb workshop Karaté,
tafeltennis, … .
- Kan men in het Doel bos nog activiteiten organiseren? Is er een speelzone voorzien?
Sportfunctionaris zal informeren en aan Jules duiding geven.
- Oproep ter beschikking stellen Sportinfrastructuur scholen. Vanuit Sport-Vlaanderen
wordt een subsidie ter beschikking gesteld. Er zijn een aantal scholen die dit aan het
bekijken zijn. Dossier dient voor 16 december binnengebracht te worden.
- Vraag van de schuttersclub indien de Kortekeer bereikbaar zal zijn tijdens de werken aan
de Wervikstraat? Sprotfunctionaris zal dit vragen aan dienst Openbare werken en dit
terugkoppelen aan de club.
- De temperatuur in sporthal is relatief laag. Tafeltennisclub heeft eens gemeten en de
temperatuur was 15°. De Sportfunctionaris zal het probleem nogmaals voorleggen aan
technische dienst.

-

De VWT Geluveld vroeg toelichting bij de beslissing om geen stockage ruimte toe te
wijzen aan hen. Deze vraag is behandeld geweest door dienst vrije tijd en welzijn. De
Sportdienst was niet op de hoogte en heeft hierover geen advies gevormd. Er is beslist
om geen stockage ruimte toe te kennen in de basisschool van Geluveld. Dit zou een
precedent zijn naar andere verenigingen. Vanuit de dienst Vrije tijd en welzijn zal er
gewerkt worden aan een haalbare oplossing voor alle verenigingen van Zonnebeke en zal
een duidelijk standpunt ingenomen worden. De Sportdienst zal dit in een overleg op de
dienst ook meenemen.
6) Volgende sportraad wordt gepland midden februari 2017

