Verslag sportraad Zonnebeke
Dinsdag 30 juni 2015
Tijdens de vergadering werden de adressen, mailadressen,… nogmaals gecontroleerd, samen met
een aanwezigheidsregister. Bij deze lijst was er ook een tabel om nog wat extra gegevens van je
sportclub in te vullen.
1) Voorstelling nieuwe sportfunctionaris
Tom Nelissen, 35 jaar, Ieper
Heeft diploma LO, maar werkte voordien in de medische sector. Tom bleef altijd heel erg
geïnteresseerd in sport, bleef sport beoefenen,… en hoopte om snel een job te vinden die bij
zijn diploma en interesses aansluiten. Deze job als sportfunctionaris wilde hij zeker niet
missen.
De bedoeling van de sportfunctionaris bij de sportraad (samen met de schepen van sport)
ziet hij meer als een ondersteunende functie. De sportraad moet vooral geleid worden door
de voorzitter, samen met de leden van de clubs en scholen.
Normaalgezien zal Tom op dinsdag, woensdag en donderdag in de sporthal aanwezig zijn. Op
maandag en vrijdag in het stadhuis. Tijdens de sportkampen zal hij bijna gans de week in de
sporthal aanwezig zijn om de start van de sportkampen, lesgevers,… goed te kunnen
opvolgen.
2) Toelichting procedure en bepalen beleids- en impulssubsidie
GELIEVE DE PAPIEREN IN TE VULLEN TEGEN OKTOBER!!! (info zie website!)
1) Beleids- en impulssubsidies
Dit is voor de clubwerking en niet voor de organisatie van evenementen.
Deze subsidies worden bepaalt door Bloso om de sportwerking te stimuleren. Deze
subsidies zijn nog tot 2016. Vanaf 2016 krijgt de gemeente geld, en mogen ze kiezen naar
waar het geld toe gaat. Hier en daar zijn er dan enkele verschuivingen mogelijk.
Impulssubsidie
= +/- 10 000€
= voor stimuleren
jeugdsportbegeleiding,
jeugdtrainers,…

Beleidssubsidie
= +/- 10 000€ (waarvan 20%
forfaitair)
Niet voor voetbal- en wielerclubs
= voor werking, structuur,… zoals
stappenplan, budgettering,…

Gelieve de beleidssubsidie in te vullen tegen 1 oktober 2015!
Gelieve de impulssubsidie in te vullen tegen 15 oktober 2015!
-> Dit gaat over het vorige werkjaar!

De formulieren kan je terugvinden op de website. De sportfunctionaris zal de formulieren
en de link naar de site doorsturen.
Er was de vraag om evt te helpen bij het invullen van deze formulieren.
De sportfunctionaris wil helpen, maar zal ze niet zelf volledig invullen. Evt zal er als
oplossing een voormiddag / ganse dag ingericht worden om bij de sportfunctionering
langs te gaan om uitleg te vragen en hulp te krijgen bij het invullen. (Evt rond 5
september 2015?)
Vraag vanuit sportraad:
Moeten de diploma’s van de lesgevers elk jaar opnieuw ingediend worden?
Normaalgezien zal dit niet meer nodig zijn omdat deze de vorige jaren reeds werden
ingediend.
Om dit in goede banen te leiden graag dit jaar de diploma’s nog eens doorgeven via mail,
op papier,…
Deze diploma’s worden dan ingescant om zo een database op te aken van al de
diploma’s.
2) Vaste subsidies van de gemeente
= +/- 44 000€
Dit gaat voornamelijk naar voetbalclubs en wielrennen.
* 25 000€ verdeeld over de 3 voetbalclubs voor de terreinen, kleine herstellingswerken,
energie,..
* 7 500€ voor het wielrennen. Bepaalt via verdeelsleutel prijsgelden.
-> 1 200€ Sabam
* 500€ voor clubs die samenwerken (VB samenwerking tussen duieltjesploegen)
-> via Bloso, sinds vorig jaar opgestart
* Zonnebeke gepromoveerd van 3de naar 2de -> 4000€ subsidie
3) Er is ook een 1 600€ voorzien voor de sportraad van de gemeente.
3) Evaluatie sporttrofeeën
Vorige editie puntentelling niet op tijd, sommige kandidaturen niet toegevoegd,…
Concept herbekijken?
* samenwerken met cultuurraad (trofeeën blijven maar organiseren op dezelfde dag?)?
* moeilijke beoordeling door het vele papierwerk, niveau, sporten die niet genoeg gekend
zijn,… -> standaardformulier aanmaken?
* extern iemand inschakelen om te beoordelen?
* Als club 1 iemand voordragen (Zelf inschrijven niet mogelijk)?
* slecht 1X de trofee winnen tijdens je sportcarriere!!!
Gelieve hier eens over na te denken. Dit jaar blijven we op hetzelfd concept. Evt dan
aanpassen naar de jaren erop. Ideeën mag je gerust doorsturen naar de sportfunctionaris.

4) Toekomstige initiatieven
* sportelgemeente, seniorenwerking,… verderzetten
* nieuwe initiatieven voor de jeugd: zoals sportkampen (dit jaar reeds een groot succes),…
* 20 oktober 2015: veldloopdag
* naschoolse sporten op vb vrijdagnamiddag
* pasjes voor secundair onderwijs (organisatie vanuit Bloso)(jongeren vanaf 12 jaar):
De jongeren kunnen een pasje kopen voor 45€. Hiermee kunnen ze enkele proeflessen
uitproberen bij enkele sportclubs van Zonnebeke (vb 3 lessen karate, daarna beslissen of ze
willen inschrijven bij de sportclub). Dit initiatief is een organisatie vanuit Bloso, waardoor de
verzekeringen hier ook in orde voor zijn.
Indien er interesse is, mag je dit zeker doorgeven. Daarna kom Ann Callewaert eens langs
naar de sportclubs die zich hiervoor willen engageren.
* 9 november 2015: curling
* beker van Burgemeester:
Er was de bedenking om evt van 4/5 dagen over te schakelen op ½ dagen.
Hierbij kwam de opmerking van de sportraad dat dit wel een groot succes was en waarom
we het dan zouden veranderen.
Wel geven ze toe dat het de laatste jaren iets minder verliep daar het telkens dezelfde
ploegen waren die wonnen, aangesloten spelers,…
Hierover nog eens nadenken tegen de volgende vergaderingen.
* lessenreeksen zumba,…
* multimove
* sportbeurs
* Er wordt ook nagedacht over een rugbytornooi (2017)in samenwerking met het museum
van Passendale.
* sportkampen in de vakanties
*…
5) Digitalisering
Er zal een facebookpagina opgericht worden voor sport, de website van Zonnebeke zijn ze
ook bezig aan het aanpassen en vernieuwen. Zo zal ook de jeugd meer kunnen volgen,… en
zo meer jongeren bereiken!
6) Vastleggen volgende datum volgende sportraad
Dinsdag 17 november 2015 om 19u30
7) Varia
- Geld sportraad
De rekening van de sportraad stond nog om naam van Luc. Na goedkeuring van de sportraad
werd de volmacht doorgegeven naar de voorzitter van de sportraad en Tom Nelissen.
- Mountainbiketochten graag doorgeven!
- Gebruik sporthal

* Er werd vanuit de sportdienst materiaal aangekocht om te gebruiken in de sporthal. Graag
vanuit de sportclub ook een inventarisering opmaken zodat er afspraken gemaakt kunnen
worden voor beide partijen ivm het gebruik van materiaal.
* Er zal terug een intern reglement opgemaakt worden. VB witte zolen, geen drank,…
- Mededeling milieu
Opmerkingen, suggesties rond milieu mag je opsturen naar milieuonnebeke.be
- win-win
“Wat heb ik te bieden? Wat vraag ik?”
Deze actie bestaat reeds in andere steden, en zouden we graag ook in Zonnebeke extra
ondersteunen.
De bedoeling is dat een club samenwerkt met een handelaar.
De handelaars kunnen niet altijd meer geld sponseren, maar kunnen misschien wel helpen bij
iets.
“ Jij doet iets voor mij, en ik doe iets voor jou.”
Vb: opendeurdag in een bedrijf:
-> de club help opdienen
-> de handelaar kan helpen voor het vervoer van materiaal naar de kampplaats
Indien clubs,… dit zien zitten, zal een infomoment ingericht worden voor zowel de clubs,
organisaties en handelaars.
- gelieve de data van de sportevenementen ook door te mailen naar de leden van de
sportraad.
- Is er een mogelijkheid dat er niet alleen een premie is voor de voetbalclubs, maar ook voor
de individuele sporter zoals bv ping-pong,…?

