
 

 

 

 

 

 

 
Aanwezig: Hans van Bockstael (voorzitter sportraad), Albert Vandenbulcke, Andre Cokelaere,  
Bernard  Verbrugghe, Bjorn Verolleman, Jean-Pierre Demeestere, Jules Eeckhout, Lieven 
Pattyn, Rik Cleenwerck, Wim Coudron, Jan Vandoolaeghe (schepenen sport) en Thomas Louage 
(sportfunctionaris) 
 
Verontschuldigd: Claudine Vanderplancke, Elise De Roo, Ivan Devacht, jana Vandeputte, 
Jurgen Meheus, Luc Titeca, Mario De Moor, Philippe Barbry, Roger Boscart, Ronny Durnez, 
Sebastien Leenknegt en Willy Hoornaert 
 

Agenda: 
 
 

1. ACTIVITEITEN SPORTDIENST 
2. SUBSIDIEREGLEMENTEN (ACTUALISEREN EN SPORTEVENEMENTEN) 
3. ACTIVITEITEN IN DE KIJKER / INFORMATIEVE LEZINGEN / BIJSCHOLINGEN / 

OPLEIDINGEN 2021 
4. VOORSTEL ORGANISATIE VAN VORMINGEN VOOR BESTUUR EN 

OPLEIDINGEN ALGEMENE OPLEIDINGEN 
5. DATA ALGEMENE SPORTRADEN 2022 
6. VORIGE VARIA 
7. VARIA 

  

SPORTRAAD 

VOOBEREIDING 30/08/2022 



 

 

ACTIVITEITEN SPORTDIENST 
 
Bespreking: 
Jeugd  

• Sportkampen 2022 
o Geen sportkampen meer dit jaar 

• Losse activiteiten voor een breed sportaanbod  
o Crazy Wednesdays (van verschillende sporten proeven) elke maand 1 
o Crazy Wednesdays 2.0  

▪ Gratis initiatielessen in samenwerking met de sportverenigingen met 
jeugdwerking. Afspraken, data,… worden samen afgesproken  

• 28/09: buiten   sportclub: / 

• 5/10: binnen of buiten  sportclub: Karate(nog bevestiging?) 

• 30/11: binnen   sportclub: Badminton 
▪ De lesgevers die de initiatielessen geven worden vergoed via een 

vrijwilligersvergoeding van € 30 voor de initiatieles 
o Kijk ik fiets! 24/09 

• Sportlessenreeksen  
o Sportacademie kidsskills 

• Zonnebeeks kampioenschap loopfietsen 03/09/22 tijdens “Zonnebeke feest” 
• Sportclubbing Namiddag 10/09/2022 13u30 tot 16u30 

o Welke sportclubs nemen deel? 
▪ TTC Free time  
▪ Beselaarse badmintonclub 
▪ Karate  
▪ Schuttersgilde Beselare 
▪ VWT Geluveld  

Volwassenen 

• Sportlessenreeksen 

• Sportbabbels en workshops  
o Evaluatie: sportbabbels even op hold   
o Tip: bekende naam + Thema breder trekken 

▪ Suggesties: Trainingsdoelen, lactaatmeting of inspanningstest, voeding 
en sport,… 

• Evenement Beker van de burgemeester 26-30/12 

• Ladies on the move nog geen datum 
 
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 

 

  



 

 

 

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. 
Via sport Vlaanderen werden we doorverwezen naar Netwerk Lokaal Sportbeleid (vroeger ISB) 
die de lokale gemeenten en zwembaden ondersteunen.  
Ook rond subsidies rond sportevenementen werd in de westhoek al verschillende gemeente 
geraadpleegd.  
Een terugkerend aspect je kan geen subsidies meer krijgen, indien je al subsidies ontvangt via 
beleids- of impulssubsidies  
Vanuit Netwerk Lokaal sportbeleid kregen we heel wat informatie en input. Vanuit deze input kan 
ons subsidie reglement geactualiseerd worden.  
 
 
 
Deadline actualisering reglementen: 2023 
Deadline sportevenementen: 2023 
 
Subsidie voor natuurloop ➔ ook een bovenlokaal sportevenement zoals kasteelcross (die wel 
ondersteuning krijgen) 

 

  



 

 

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 Instructeur B – KEVC Beselare  

• Recreatieve / niet clubgebonden sporters 
o   

• Vanuit de sportdienst: 
o  

 
Besluit: 
Beleid rond communicatie op sociale media wordt opgevraagd bij de communicatiedienst.  
Enkel informatie van de gemeente kan op sociale media gebracht worden. Dit om geen overflow 
van data en content te krijgen op de pagina. Zo blijft deze toch overzichtelijk met de algemene 
info voor de inwoners vanuit de gemeente. Via de uitdatabank kan er immers al evenementen 
gepromoot worden in de info, op zonnebeke.be en op de schermen in de OC’s 
Evenementen van de sportclubs kunnen wel in de kalender in de info worden geplaatst (via 
UITDATABANK wordt dit automatisch in de kalender geplaatst) 
Hoe plaats je iets in de uitdatabank: 
https://helpdesk.publiq.be/hc/nl/categories/360001783039-UiTdatabank  
Indien je het grondgebied correct invult, dus de gemeente Zonnebeke of een van de 
deelgemeentes in de Zonnebeke en dan verschijnen die activiteiten in de Zonnebeke Info (mits 
het respecteren van de deadlines, vind je telkens terug ind de Info’s zelf. +- ongeveer een maand 
en een half vooraf), op zonnebeke.be en op de schermen die in de OC's staan 
 
 

  

https://helpdesk.publiq.be/hc/nl/categories/360001783039-UiTdatabank


 

 

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: 
Ideeën rond opleidingen, bijscholingen, … worden voorgedragen op de sportraad en worden op 
de sportraad beoordeelt om deze te organiseren. Dit in het belang voor de verschillende 
sportclubs in Zonnebeke 
 
Voorstellen: 

• Avondcursus gratis voor bestuursleden en trainers van de sportclub?  

 
 

  



 

 

DATA VOLGENDE SPORTRADEN 2022-2023 
 
Bespreking: 
Er dient steeds een uitnodiging/reminder gestuurd te worden zodat iedereen op de hoogte is van 
de komende sportraad 
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 07/11/2022 – Raadzaal om 19u 

• Voorstel 
o Maandag 9/01/2023 
o Maandag 17/04/2023 
o Dinsdag 27/06/2023 
o Maandag 25/09/2023 

 
Besluit: 
OK voor iedereen.  

 
VORIGE VARIA 
 
Bespreking: 

• 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. (is gebeurd) 

o Wacht tot invulling vanuit gemeentelijke diensten 

o Heeft iedereen toegang tot deze kalender?  

▪ Kalender is nogmaals met iedereen gedeeld. Normaal krijgen jullie 

hiervoor een mail in jullie postvak in.  

• Vraag rond sportploegen die kampioen spelen of promoveren naar een hogere reeks 
o Wordt voor hen terug een receptie gehouden/ worden deze uitgenodigd op het 

gemeentehuis?  
o Hoe worden deze sportploegen in de kijker geplaatst en gefeliciteerd voor hun 

prestaties?  
▪ Op de sporttrofee van 2023 zullen de sportploegen die kampioen 

speelden of promoveerden in het voorafgaande seizoen (21-22) in de 
kijker geplaatst worden  

▪ Er zal door de sportraad gekozen worden voor een sportploeg van het 
jaar (jeugd, volwassenen,…) de rest worden in de kijker geplaatst. 

• Indien er verschillende teams kampioen spelen of promoveren zal 
het overbevolkt worden tijdens de sport en cultuurtrofee 

• Daarom werd er een aparte receptie gehouden in het verleden.  

• Er moet opnieuw bekeken worden hoe we dit zullen aanpakken?  

• 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  

• Verslagen van de sportraad terug online plaatsen op de website  
o Voorbereiding terug op papier meebrengen naar sportraad  
o Verslagen via mail worden verstuurd maar ook online plaatsen op website  

https://www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Evenement_organiseren/evenementenkoffer


 

 

o Vraag werd gesteld aan betrokken dienst. 
▪ Verslagen worden alsnog online geplaatst  

 
Besluit: 
 
 

Varia 
 
Bespreking: 

• Wifi netwerk op de kortekeer? Is hier alles al in orde?  
o Navragen bij IT dienst 

 

• Hoe werkt Wifi4eu bij openbare gebouwen Zonnebeke?  
o Je meldt je aan bij het wifi-netwerk WIFI4EU 
o Je wordt doorverbonden naar de aanmeldingssite van WIFI4EU 
o Hier accepteer je de voorwaarden van WIFI4EU en kan je je aanmelden.  
o Hierna heb je toegang tot deze wifi.  

 

• Worden budgetten subsidies geïndexeerd mits ook de kosten verhogen voor de 
verenigingen? (Vraag vanuit de voetbalclubs) 

o Indexering werd momenteel niet opgenomen in MJP 
o Deze subsidiebudgetten werden niet geïndexeerd  

 

•  Uitlenen materiaal vanuit de gemeente 
o Wat indien het uitleenmateriaal op is in de gemeente?  

▪ Zelf alternatief zoeken, zelf huren is het antwoord momenteel 
▪ 1ste komt is 1ste krijgt. Dit is geen oplossing 
▪ Er dient een alternatief gezocht te worden 

• Samenwerkingen via andere gemeenten? 

• WSO samenwerking?  

• Weekend verplaatsingen een probleem?  
o Kunnen verenigingen dit in het weekend niet zelf bij elkaar 

halen?   
Besluit: 
Opvolgen 
 


