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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 22 juni 2021 
Aanwezig: 

Leden: Jan Samyn (voorzitter), Roger Saint (ondervoorzitter), Benoit Verstraete, Philippe 

Bolen, Dieter Vanhaezebrouck, Geert Deruddere, Claude Verrote 

Waarnemers: Jeroen Debaveye (diensthoofd sport), Geert Breughe (schepen van sport) 

Verontschuldigd:  

Leden: Bruno Stragier, Tom Verleyen 

Deskundige: Jan Cruycke 

Waarnemer: Geert Knockaert (beleidscoördinator vrije tijd – waarnemer) 
 

0. Inleiding 

Verwelkoming door de voorzitter. 

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 7 juni 2021. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Het verslag wordt zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

Addendum: de brief vanuit de sportraad, gericht aan het bestuur, met de feedback over 

de bevraging rond het relanceplan voor verenigingen is goedgekeurd en werd 

doorgestuurd.  

2. CBS notulen. 

Schepen van sport, Geert Breughe, overloopt de sport gerelateerde beslissingen van het 

college van burgemeester en schepenen van 28 april tot en met 9 juni 2021. 

Toevoeging kalender sport 2021-2022: op maandagavond was de omnizaal van De 

Schelp vrij. Karateclub WDK zal deze uren innemen van 17u30-21u00. 

3. Vernieuwde voetbalovereenkomsten. 

De voetbalovereenkomsten zijn al enkele jaren van toepassing, sinds 2016. Deze werden 

verlengd vanaf december 2019 tot de nieuwe overeenkomsten af zijn. Finaal is er nu een 

nieuw voorstel, dat besproken werd met de betrokken voetbalclubs. De nieuwe 

overeenkomsten worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 2 juli, waarvoor positief 

advies gevraagd wordt van de sportraad.  

In opbouw blijven de overeenkomsten hoofdzakelijk gelijk aan de oorspronkelijke versie. 

Specifiek voor het kunstgrasveld op het hoofdterrein werd een afzonderlijke 

samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 april 2017. Op 

veld 1 werd een recht van opstal verleend aan de voetbalclub, zodat veld 1 geen 

voorwerp is van huidige voetbalovereenkomst. 

De gemeente wil de voetbalverenigingen verder sensibiliseren rond energieverbruik met 

de introductie van een energiepakket (eerder dan een loutere energiesubsidie), wil de 

voetbalverenigingen ook verder engageren om de infrastructuur degelijk te onderhouden 

en wil verder een maatschappelijk engagement van de voetbalverenigingen.  

De nieuwe benadering rond het energieverbruik is de grootste wijziging. Door het 

toekennen van een pakket in kwh is het resultaat niet meer onderhevig aan de 

prijsschommeling. De drie laatste volledige (coronajaar buiten beschouwing) jaren 
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worden als referentie genomen voor de berekening. Het effectief verbruik is dus 

bepalend. 

De onderhoudssubsidie wordt twee maal per jaar uitbetaald na controle door de 

sportdienst. Indien blijkt dat het onderhoud niet in orde zou zijn, wordt de betaling 

uitgesteld. De prijs is bepaald op aantal m² te onderhouden accommodatie. 

Het maatschappelijk engagement werd aangepast; de onderhoudssubsidie wordt volledig 

uitbetaald als de vereniging minstens 50% leden heeft bij de categorieën min 13 jaar. In 

de vorige overeenkomst was dit voor de volledige jeugdwerking. Vanaf de categorieën 

boven de 13 jaar wordt er meer gerekruteerd en worden de teams samengesteld in 

functie van niveau. De clubs zijn uiteraard vrij om te rekruteren hoe men dat wenst, 

maar in ruil voor de subsidie vanuit de gemeente wordt dit engagement gevraagd. 

Voorzitter Jan Samyn vraagt de vergadering om positief advies voor de nieuwe 

overeenkomsten. De vergadering stemt toe. Het advies wordt opgemaakt voor 

ondertekening.  

Varia  

- Op zondag 5 september gaat het sportfeest door. De sportdienst neemt het 

initiatief om bij de opstart van het sportseizoen, hopelijk post-corona tijd, de sport 

in de kijker te zetten. Dit zal gebeuren met een mooi aanbod van sportactiviteiten 

op site Sportspoor. Hiervoor wordt de medewerking gevraagd van de plaatselijke 

sportclubs. Uiteraard zal ‘De Zwemkom’ en de nieuwe atletiekpiste met 

beachvolleyterrein extra in de kijker gezet worden. Een eerste deel zal een 

officieel gedeelte zijn voor de huldiging van deze nieuwe accommodaties die het 

laatste jaar open gesteld werden. In de namiddag volgt dan het sportfeest met 

aantrekkelijke activiteiten voor iedereen. Een datum om alvast te noteren.  

- Vraag van Roger Saint 

o De verenigingen kregen een herstelsubsidie. Deze werden goedgekeurd in 

een openbare zitting van de gemeenteraad. De raad van bestuur van de 

sportraad wil graag inzicht krijgen in deze subsidies, net zoals dit het geval 

is voor de werkingssubsidies. Dit is blijkbaar ook zo in andere gemeenten 

en steden. Concreet wenst men de volgende gegevens: 

▪ De door de verenigingen aangevraagde bedragen 

▪ De aan de verenigingen toegekende bedragen van de 

herstelsubsidies. 

o De vergadering vraagt om het voorstel van verzoek hiervoor over te 

maken aan het politieke orgaan die hierop antwoord kan geven.  

- Volgende vergadering: volgende datum op afroep in functie van agenda.  

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


