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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 10 FEBRUARI 2020 
 

Aanwezig: Claude Verrote, Jeroen Debaveye, Geert Deruddere, Geert Breughe, Geert Knockaert, Jan 

Samyn, Benoit Verstraete, Jan Cruycke, Philippe Bolen, Dieter Vanhaezebrouck, Tom Verleyen. 

Verontschuldigd: Roger Saint, Bruno Stragier 

 

0. Personeelswissel. 

Evi Vermandere heeft ander werk gevonden en heeft vervroegd ontslag genomen. 

Jeroen Debaveye start als nieuw diensthoofd op 17 februari. Geert Knockaert neemt tijdelijk over.  

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 25 november 2019. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Datum laatste vergadering was 25 november (niet 21 oktober). 

Het verslag wordt goedgekeurd. De vergadering vraagt om in het vervolg een meer uitgeschreven 

verslag te bekomen.  

 

2. Kennisgeving uittreksels uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen. 

Bezorgd met de uitnodiging. Uittreksels CBS van 6 november tot en met 30 december 2019. 

- subsidies sportverenigingen seizoen 2018-2019 & herziening 

- plaatsen ballenvanger sportcentrum Moosele: gunning 

- voorlopige oplevering nieuw veldverlichting voetbal op diverse locaties 

- vernieuwen voetbalovereenkomsten 

- gunning lesgevers aan Sportwerk Vlaanderen (2020) 

- gunning externe sportlesgevers sportkampen (vakanties) 

- gunning vervangen lichtstraten SH Gullegem 

- aanleggen vrijwilligerspool voor toezichthouders zwembad 

- sluitingsdagen gemeentelijke diensten 2020 

- subsidies voor inrichten wielerwedstrijden (volgens reglement) 

- goedkeuring jaarplanning en budgettering 2020 voor G-sport 

 

Bespreking. 

- Vraag omtrent subsidiëring wielerwedstrijden: koersen Gent-Wevelgem, Gullegem Koerse, 

Cyclocross worden niet vermeld in beslissing rond inrichten van wielerwedstrijden. Wat is de reden? 

→ De subsidie voor deze koersen is onderwerp van afzonderlijke beslissingen van de gemeenteraad 

van 13 december 2019, de overige wielerwedstrijden worden betoelaagd via een subsidiereglement 

ad hoc. Bij vergetelheid werden de beslissingen van de gemeenteraad niet meegestuurd.  

 

- Vraag omtrent niet ingaan op het negatief advies sportraad over subsidie Juttepaardje en vraag tot 

bezorgen motivatie.  

→ De motivatie wordt bezorgd aan de voorzitter (= CBS-nota met advies sportdienst).   

 

- Verder geen opmerkingen.  

 

3. Eerste aftoetsing gebruikersreglement sporthallen. 

Ontwerp van tekst bezorgd met de uitnodiging. 

Toelichting:  

Er bestaat een retributiereglement maar geen gebruikersreglement voor gebruik van de  

sportinfrastructuur. Bedoeling is om deze te integreren en retributiereglement ook te actualiseren. 

De tarieven worden behouden. Doel van de bespreking is een eerste aftoetsing, nog geen advies. 
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Timing: het is aangewezen om het reglement in voege te laten komen tegen het nieuwe 

sportseizoen. Een goedkeuring op de gemeenteraad van juni is de uiterste deadline, liefst eerder in 

een gemeenteraad aan bod.  

Het reglement wordt nog gefinaliseerd via bespreking in het college van burgemeester en 

schepenen, met de medewerkers toezicht en onderhoud & sportdienst en terugkoppeling naar de 

sportverenigingen.  

 

→De vergadering beslist om een algemene vergadering in te plannen tussen april en juni, volgens de 

gemaakte vorderingen in afwerking.  

 

Bespreking: 

 - artikel over openingsuren sporthallen. Dient voor vb. ochtendturnen in turnzaal een  uitzondering 

aangevraagd of kan dit nog in reglement zelf opgevangen?  Dieter checkt de huidige uren van 

gebruik. 

- artikel 11: naast het verbod om dieren toe te laten op de sportvelden, zou dit ook moeten gelden 

voor de atletiekpiste (vb. lopen met de hond aan de leiband).  

- tarieven:  vraag Roger Saint over aantal velden badminton. Nog met sportdienst te bespreken door 

de schepen.  

- tarieven artikel 13, plaatselijk tarief: ‘deelnemers’ is te vervangen door ‘leden’  

- de toegang met voertuigen voor laden en lossen en voor minder-validen tot sporthallen is in het 

ontwerp van reglement niet geregeld 

- retributie en gebruik van de atletiekpiste is in het ontwerp niet helder. Individuele lopers mogen 

gratis gebruik maken van de atletiekpiste, modaliteiten zelf nog uit te werken. Wat met reservaties 

van clubs of groeperingen? 

- artikel 8 §2 wegwerpverpakking &gebruik herbruikbare bekers. Terzake geldt de Vlarema-

wetgeving, dit hoeft niet in se opgenomen in het gemeentelijk reglement. De bepalingen zijn vooral 

te zien bij aanbieden en verkoop van dranken bij publieksactiviteiten, lees wedstrijden met publiek. 

 

4. Vereenvoudiging subsidiereglement sportverenigingen. 

Het ontwerp met toelichtende nota werd bezorgd aan de bestuursleden.  

De principes werden reeds in vorige bestuursvergaderingen besproken en door de sportraad 

onderschreven. Het ontwerp is de concretisering in een reglement. 

 

→De vergadering beslist om op maandag 2 maart een algemene vergadering te organiseren om 20 

uur, in de cafetaria Guldenberg (reserveren) 

De uitnodigingen worden verstuurd op woensdag 19/02 of donderdag 20/02.  

Aan de algemene vergadering wordt advies gevraagd. 

 

Bespreking: 

- vraagt het gemeentebestuur om de bepaling onder artikel 4 §2, 3° over de verplichting om de leden 

te verzekeren voor lichamelijke ongevallen & bewijsprocedure te herbekijken. De formulering laat 

verschillende interpretaties toe en is niet sluitend. Idem wat betreft artikel 9 §2, 1° over de te 

controleren aansluitingslijsten bij sportfederaties en/of ledenlijst die gehanteerd worden voor 

verzekeringen.  

De vergadering heeft geen voorstel en laat dit aan de administratie over. 

- adviseert om, voor de terugbetaling van jeugdsportbegeleiders, een 100% tussenkomst te voorzien 

voor opleidingen niveau 0 en 1 bij de Vlaamse Trainersschool  (aspirant-initiator en initiator) en 75% 

voor de hogere niveaus van opleiding met een maximum van 2 500 euro per vereniging (op jaarbasis) 
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en 550 euro per persoon (op jaarbasis).  

- Er zijn 5 opleidingsniveaus bij de VTS, in reglement is er slechts sprake van 4 niveaus. 

- voor clubs die een fusie aangaan, wordt gevraagd te onderzoeken of het maximaal aantal van 500 

punten voor ledenaantal en trainingsuren/competitie kan opgetrokken. Er mag vanuit gegaan dat er 

in de toekomst meer en meer fusies van clubs in de sportwereld zullen volgen en dat de betrokken 

clubs niet financieel mogen afgeremd worden om dit te doen. 

 

5. Varia en rondvraag.  

- Open werfdag nieuw zwembad op 1 maart  

De bestuursleden spreken af om 11 uur, individueel bezoek is mogelijk in de namiddag. 

Er wordt uitnodiging gestuurd naar Jan Cruycke. 

- Weldra worden drinkwatertappen voorzien in de sporthallen. De sportdienst wenst te polsen naar 

de interesse bij clubs voor een groepsaankoop van drinkflessen. 

De vergadering beslist dit punt te agenderen voor de algemene vergadering van 2 maart. 

 

 

Verslag: Geert Knockaert 

 

 

 

 


