
 

 

 

 

 

 
 
Aanwezig: Hans Van Bockstael (voorzitter), Andre Ckelaere, Bernard Verbrugghe, Bjorn 
Verolleman, Frederick Verfaillie, Jules Eeckhout, Lieven Pattyn, Luc Titeca, Mario De Moor, Rik 
Cleenwerck, Roger Boscart, Wim Coudron, Jan Vandoolaeghe (Schepen van Sport) en Thomas 
Louage (sportfunctionaris) 
 
Verontschuldigd: Albert Vandenbulcke, Elise De Roo, Jana Vandeputte, Jean-Pierre 
Demeestere, Marc Vanpeteghem, Philippe BarbryRonny Durnez, Sebastien Leenknegt, Claudine 
Vanderplancke en Willy Hoornaert 
 

Agenda: 
 

1. CORONABELEID  
2. ACTIVITEITEN SPORTDIENST 
3. SAMENWERKING ROND SPORTBABBEL MET VERENIGINGEN 
4. SUBSIDIEREGLEMENTEN (ACTUALISEREN EN SPORTEVENEMENTEN) 
5. ONLINE BROCHURE SPORTCLUBS ZONNEBEKE 

a. SPORTCLUBS VOLWASSENWERKING 
b. SPORTCLUBS JEUGDWERKING 

6. ACTIVITEITEN IN DE KIJKER / INFORMATIEVE LEZINGEN / BIJSCHOLINGEN / 
OPLEIDINGEN 2021 

7. VOORSTEL ORGANISATIE VAN VORMINGEN VOOR BESTUUR EN 
OPLEIDINGEN ALGEMENE OPLEIDINGEN 

8. SPORT & CULTUURTROFEE  
9. DATA ALGEMENE SPORTRADEN 2022 
10. MOBIELE BEWEEGBANK 
11. VORIGE VARIA 
12. VARIA 

 

CORONABELEID  
 
Bespreking: 

Via deze link of de site van Sport Vlaanderen kunnen steeds de huidige coronamaatregelen 

worden geraadpleegd: 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/  
 
Besluit: 
Vanaf vrijdag 18/02/2022 veranderd de coronabarometer van code rood naar code oranje. In 
bijlage vind je al een infofiche over code oranje.  
 
Een nieuwe FAQ dienen wij nog door te krijgen van de overheid waardoor we nog niet op 
specifieke vragen kunnen antwoorden. 
 
Omtrent de organisatie van wielerwedstrijden kan je steeds de nieuwste updates rond de 
coronamaatregelen terug vinden op: 
http://www.belgiancycling.be/news.asp?language=nl&id=3421   
 
 

  

SPORTRAAD 
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ACTIVITEITEN SPORTDIENST 
 
Bespreking: 
Jeugd  

• Sportkampen 2022 
o MINI sportkamp ➔ proefproject voor peuters en 1ste kleuter halve dagen  

• Losse activiteiten voor een breed sportaanbod  
o Crazy Wednesdays (van verschillende sporten proeven) 
o Kijk ik fiets! 

• Sportlessenreeksen  
o Sportacademie  

▪ Kidsskills (beweegschool) ➔ 2de en 3de kleuter 
▪ Multisport ➔ 1ste tem 3de leerjaar 

o Start2… 
▪ Start2cyclocross wordt verder gezet door VWT Geluveld  

o Schoolsport  
▪ Op woensdag 23/03/2022 sporthal door trefbaltornooi niet beschikbaar 

tussen 12u30 en 16u30 

• Zonnebeeks kampioenschap loopfietsen 03/09/22 tijdens “Zonnebeke feest” 
• Sportclubbing Namiddag 11/09/2022 

Volwassenen 

• Sportlessenreeksen 

• Sportbabbels en workshops 
o 04/03/22 – Sportbabbel met Frederik Van Lierde – OC Beselare 
o 09/03/22 – Workshop fietsonderhoud – OC Zonnebeke  
o 28/04/22 – Sportbabbel met Runners Lab: Wat is het nut van de juiste 

loopschoen? – OC Beselare 
o 02/05/22 – Workshop AED en EHBO – OC Beselare  
o 12/05/22 – Sportbabbel met Energy Lab: Wat is het nut van Bikefitting – OC 

Beselare  
o 02 & 16/06/22 – Workshop Looptechniek – Kunstgrasplein SC Zonnebeke 

• Evenement Beker van de burgemeester 26-30/12 
 
Senioren 

• Wandelvoetbal op donderdag (Beselare) VM 

• Seniorengymnastiek op dinsdag (Beselare) en donderdag (Passendale) VM 

• Zumba Gold op woensdag (Beselare) VM 

• Easy Yoga op donderdag (Zonnebeke) VM 

• Tai Chi op maandag (Beselare) AVOND 

 

  



 

 

SAMENWERKING ROND SPORTBABBEL MET VERENIGINGEN 
 
Bespreking: 
Vanuit de sportdienst kwam de vraag alvast om rond de sportbabbels samen te werken met 
verschillende sportverenigingen.  
 
Samenwerking: 

• uitbaten van de bar voor en/of na de voorstelling  
o vereniging kijkt zelf voor drank en/of versnaperingen 

• promotie (ronddragen affiches, flyers, …) 
• Ticketverkoop  
• Ticketscan op evenement zelf  

 
Voordelen: 

• Opbrengst bar voor sportclub 
• 1€ per ticket die de club aan de man kan brengen  
• 3 gratis tickets voor de samenwerkende vereniging 

 
Besluit: 
Het is mogelijk om met meerdere verenigingen de ar uit te baten. Ideaal scenario is een 
samenwerking tussen max. 2 verenigingen in functie van de organisatie.  
 
VWT Geluveld bezorgt de sportdienst een draaiboek rond samenwerking in het verleden. Zo kan 
dit tijdens de samenwerkingen worden geraadpleegd. Waarvoor dank aan VWT Geluveld. 
 

SUBSIDIEREGLEMENTEN  
Controle op subsidiereglementen 
 
Bespreking: 
De subsidiereglementen worden in 2022 onder de loep genomen zodat deze nog juridisch in orde 
zijn.  
 
Ondertussen werden er al onderzoek gedaan naar huidige subsidiereglementen in de Westhoek. 
En wordt er een beschikbare datum gezocht met Sport Vlaanderen voor een gesprek rond 
subsidiereglementen.  
 
Ook rond subsidies rond sportevenementen werd in de westhoek al verschillende gemeente 
geraadpleegd. Ook op het gesprek met Sport Vlaanderen wordt dit onderwerp aan gekaart 
Een terugkerend aspect je kan geen subsidies meer krijgen, indien je al subsidies ontvangt via 
beleids- of impulssubsidies  
 
Deadline actualisering reglementen: juli 
Deadline sportevenementen: September 

 

  



 

 

(ONLINE) BROCHURE SPORTCLUBS ZONNEBEKE 
 
Bespreking: 
Vanuit de sportdienst willen we het sportaanbod (de sportclubs) nogmaals extra in de verf zetten. 
Hierbij vragen we om een (online) sportbrochure te kunnen opmaken enkele gegevens op van de 
verschillende sportclubs. Zoals:  

• Naam sportclub  

• Logo  

• Welke sport? 

• Adres sportclub (waar wordt er gesport) 

• Contactpersoon sportclub (voor eventuele inschrijving) 

• Doelgroepen - niveau (kinderen en/of volwassenen, leeftijdscategorieën,…)? 

• Wanneer trainingsmomenten?  

 
Besluit: 
Er kan al veel vanuit de verenigingsgids gehaald worden 
Kostprijs wordt er niet op geplaatst. Dit blijft zo neutraler voor de bevolking.   
 
De gegevens worden door elke sportclub doorgestuurd naar sport@zonnebeke.be tegen 
01/03/2022.  
 

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 

Bespreking: 
De sportdienst zet in op kwalitatief sportaanbod. Voor sportclubs houdt dit in dat ze zichzelf en 
hun leden gericht bijscholen om zo tot een kwalitatiever sportaanbod te komen. De sportdienst 
stelt zich open om de bijscholingen vanuit de sportclubs te laten komen. 

• Vanuit de sportclubs 
o Initiator voetbal (KEVC Beselare)  
o Virtuele runs ZOLO’s 

• Recreatieve / niet clubgebonden sporters 
o   

• Vanuit de sportdienst: 
o Sportbabbel: Frederik Van Lierde infosessie op 4/03/2022 
o Sportbabbel Runners lab 
o Sportbabbel Energy lab  
o Workshop fietsonderhoud 
o Workshop looptechnieken 

 
Besluit: 
Beleid rond communicatie op sociale media en info wordt opgevraagd bij de communicatiedienst.  
Evenementen van de sportclubs kunnen wel in de kalender in de info worden geplaatst (via 
UITDATABANK wordt dit automatisch in de kalender geplaatst) 
 
Opmerking alle evenementen worden toch in samenwerking met de gemeente georganiseerd? 
Alles moet toch aangevraagd worden bij de gemeente.  
 
Advies: Er moet een lijn getrokken welke boven lokale evenementen wel of niet kunnen 
gepromoot worden door de gemeente  
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VOORSTEL ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN VANUIT DE 
SPORTRAAD IFV PROFESIONALISERING VAN DE SPORTCLUBS 
 
Bespreking: 
Elk jaar heeft de sportraad een budget om bepaalde zaken te organiseren. Dit jaar is dit een 
1.600,00€. Voorstel vanuit de sportdienst is dat de sportraad hiermee opleidingen, infosessies, 
bijscholingen in functie van professionalisering van de sportclubs. Dit ten goede van alle 
sportclubs.  
 
Voorstel sportdienst: 
Er wordt een kerngroep bepaald in de huidige sportraad zelf. De kerngroep kan op elke sportraad 
herzien worden. Deze kerngroep kijkt naar het algemene belang van alle sportclubs in 
Zonnebeke.  
De Kerngroep kan op deze manier inspelen op de noden naar opleidingen, beleid, 
ledenwervingen,… en ism de sportdienst kijken we samen welke initiatief: vorming, bijscholing, 
opleiding, ondersteuningstraject,… kan gekozen worden om de sportclubs ten dienste te zijn.  
 
Besluit: 
Uit de huidige sportraad kunnen er verschillende leden zich kandidaat stellen bij de sportdienst 
om in deze kerngroep te stappen. Wie graag deel uitmaakt van deze kerngroep kan zich melden 
via sport@zonnebeke.be.  
 

SPORTTROFEE 
 
Bespreking: 
De sporttrofee zal zowel het jaar 2020 als het jaar 2021 bevatten. Na het coronajaar 2020 willen 
we zeker de geleverde prestaties in sportjaar 2020 niet vergeten.  
Via een google form konden jullie kandidaten nomineren voor: 

• Sportman van het jaar 2020 

• Sportman 2021 

• Sportvrouw 2020 

• Sportvrouw 2021 

• Sportbelofte 2020 

• Sportbelofte 2021 

• #sportersbelevenmeeraward (extra beker indien er iemand over het hoofd wordt gezien) 
 
Sportverdiensten worden gelijk in de bloemen gezet 
 
Nomineren kon tot 14/02/2022. Op de eerste sportraad van 2022 zullen we dan anoniem 
stemmen in functie van de trofeeën.  
 
PPT presentatie opvraag filmpjes en foto’s wordt vanaf 16/02/2022 uitgevoerd.  
 
Voorstel vrije tijdsdienst datums sport- en cultuurtrofee 2023 
• Zaterdag 4/03/2023 (evenement school geluveld) 
• Zaterdag 11/03/2023 
Kadert in de week van de vrijwilliger. We hernemen dit op de sportraad van 02/05/2022 
 
Besluit: 
Voor de trofeeën voor sportman, vrouw en -belofte werd er anoniem gestemd in de sportraad. 
Het resultaat kan tot aan de sporttrofee opgevraagd worden bij de sportdienst.  
Via anonieme stemronde werden volgende kandidaten verkozen tot  

• Sportman 2020 
1. Mario Vandebogaerde  54 punten  
2. Simon Versavel   42 punten  
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• Sportman 2021 
1. Simon Versavel  60punten  

 

• Sportvrouw 2020 
1. Nele Bryon   54 punten  
2. Els Nollet  42 punten  

 

• Sportvrouw 2021 
1. Kelly Verbrugghe 52 punten  
2. Nele Bryon   28 punten  
2. Els Nollet  28 punten  

 

• Sportbelofte 2020 
1. Nele Bryon was de enigste genomineerde maar indien je al sportvrouw bent 

geweest of bent kan je geen sportbelofte meer zijn.  
 

• Sportbelofte 2021 
1. Juul Desreumaux  56 Punten  
2. Axelle Balcaen  40 punten  

 

• #sportersbelevenmeeraward (extra beker indien er iemand over het hoofd wordt 
gezien) – Oude schaal Jérome Decroix 

 
Sportverdiensten (meer dan 20 jaar vrijwilliger): 

• Patrick Syx – Schuttersgilde Sint Sebastiaan Beselare  

• Marnick Perneel – Schuttersgilde Sint Sebastiaan Beselare  

• Eric Everaert – KEVC Beselare  

• Frans Acke – FC Passendale 

1 sportvrijwilliger per club wordt ook in de bloemetjes gezet voor hun inzet de voorbije 2 jaar. Dit 
in kader van de week van de vrijwilliger.  
Vrijwilligers worden per club doorgegeven naar sport@zonnebeke.be  
 
Vanaf de sporttrofee 2022 wordt ook de trofee voor sportteam terug in het leven geroepen 
 
Ook wordt er een reglement opgesteld voor het nomineren van de sportbeloftes van het 
jaar.  
De volgende criteria zullen worden gehandhaafd: 

• Je kan de trofee maar eenmalig winnen, je bent immers maar eenmalig een sportbelofte  

• Je bent jonger dan 18 jaar 
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DATA VOLGENDE SPORTRADEN  
 
Bespreking: 
Min. 1 per trimester. Er kan steeds voor dringende zaken ook nog een extra sportraad worden 
samengeroepen. 
Op volgende datums wordt er sportraad op de agenda gezet: 

• Maandag 02/05/2022 – Raadzaal om 19u 

• Maandag 04/07/2022 (een maand vroeger, zo niet in verlofperiode) – Raadzaal om 19u 

• Maandag 07/11/2022 – Raadzaal om 19u 
 
Besluit: 
OK voor iedereen.  
 

MOBIELE BEWEEGBANK 
 
Bespreking: 
Door de prestaties van de bevolking van Zonnebeke werd een mobiele beweegbank aangekocht. 
Een IPitup-bank. Aan deze beweegbank kunnen er meer dan 250 spierversterkende oefeningen 
aan gedaan worden.  
 
Vanaf maart doet deze beweegbank zijn rondgang door de gemeentes. Starten doen we in 
maart.  
Volgorde Plaats Datum Plaatsen in de week van 
1 Kasteeldomein 

Zonnebeke 
Maart en april 28 feb – 4 mrt 2022 

2 Speelplein Brouckhof 
Passendale  

Mei en juni 2 – 6 mei 2022 

3 Sporthal Beselare  Juli en augustus  4 – 8 juli 2022 
4 Speelplein Tuinwijk 

Geluveld  
September en oktober 12 – 16 september 2022 

5 Zandvoorde  November en december  7 – 11 november 2022 
6 Alternatieve locatie Januari en februari 2 – 6 januari 2023 

 
Besluit: 
OK voor iedereen.  
 

VORIGE VARIA 
 
Bespreking: 

• Voorval Seniorendans (Donatha) en Wandelvoetbal: 

o Wandelvoetbal verplaatst naar donderdag van 10u tot 11u. Op deze manier 

kunnen ze meer senioren bereiken. Op woensdag moeten veel senioren tussen 

11u en 12u hun kleinkinderen ophalen.  

• Er dient een Kalender opgemaakt worden met de grote (sport, cultuur en 

jeugd)evenementen in de gemeente en de evenementen vanuit de gemeente zelf. 

o Er werd document (een kalender) opgemaakt.  

o Hier komen enkel grote club overstijgende evenementen in 

o Is puur transparantie naar elkaar toe. Je krijgt via deze kalender geen rechten op 

een bepaalde datum of voor materiaal.  

o Op deze manier kan vroeg een conflict opgespoord worden en opgelost worden.  

o Deze kalender wordt ingevuld door de verenigingen zelf.  

o Kalender wordt via google drive met iedereen gedeeld.  

• Ventilatie OC’s: 
o Bij veel volk stijgen de CO² waardes snel.  



 

 

o CO² meters zullen bij bepaalde kleurcodes niet meer nodig zijn.  

o Ventilatie oc besprerken in OC? Vraag in CBS 

o OC Geluveld ➔ niet goed verlucht via systeem 

• Wifi aan de kortekeer 

o Antwoord van IT dienst: 

o Hardware is geplaatst  

o Software nog mee bezig (wachten op telenet) 

o Hier komt wifi4eu 

o Camerabewaking via politie 

• Loopomlopen 

o Controle wordt door persoon van TD uitgevoerd in het mate van het mogelijke  

o Kampen ook met Vandalisme rond de borden  

o Maandag controle uitgevoerd door sportdienst plaatsen waar borden ontbreken 

zijn aangeduid op route loopomloop voor de TD  

o TD werd ook gemaild door Jan om er haast achter te steken 

• Toetreding Audomariusruiters Passendale tot sportraad 

o Bij Luc Forrez navragen.  

o De aanvraag moet formeel gesteld worden aan het bestuur van de sportraad  

o GR moet goedkeuren. 

Besluit: 
Opvolgen  
 
 

Varia 
 
Bespreking: 

• Skateboarders rail verplaats van OC naar?  
o Zou eventueel op speelplein  
o Navragen jeugddienst 

• Evenementenkoffer info meenemen in verslag 
o Alle nodige info rond de evenementenkoffer is hier terug te vinden: 
o https://www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Evenement_organiseren/evenementenkoffer  

 
Besluit: 
Opvolgen  
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