Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 12 mei 2020
(Via ZOOM)

Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Bob Lentacker – Diensthoofd Vrije Tijd (Vervangend Sportfunctionaris)
Kristof Agache – Schepen Sport
Donald Gabriëls – bestuurder
Afwezig:
David De Vos – bestuurder (persoon onbereikbaar wegens gebrek aan nieuw e-mail adres
namens Indiana)
Verontschuldigd:
Heleen Claeys – bestuurder
Dagorde
1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25/10/19 en van agenda
2.Advies inzake investeringen cultuurzaal OCP
3.Advies Concessieovereenkomst cafetaria OCP
4.Verslag penningmeester
5.Herbekijken statuten Sportraad
6.Samenroepen AV Sportraad
7.Mededelingen

1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25/10/19 en
van agenda
Verslag en agenda werden unaniem goedgekeurd door de vergadering

2.Advies inzake investeringen cultuurzaal OCP
Duiding met presentatie werd gedaan door vervangend sportfunctionaris. Vraag komt vanuit
culturele sector + dient snel te gebeuren. € 100.000 budget goedgekeurd, gespreid over 5 jaar.

RvB Sportraad zal een gunstig advies geven met bijkomende opmerking, dat de aanpak van een
duurzamere zaal een hoge prioriteit heeft. Beter isoleren dringt zich op om zo de te koude zaal
tijdens winterperiode aangenamer te maken.

3.Advies Concessieovereenkomst cafetaria OCP
Duiding met presentatie door vervangend sportfunctionaris naar aanleiding van een vergadering
van 11 maart ll. Waarbij alle verenigingen werden uitgenodigd die vaak of eenmalig de cafetaria
beneden gebruikten alsook de voorzitters van verschillende gemeentelijke raden.
Advies wordt gevraagd over welke zaken die moeten worden veranderd aan de overeenkomst.
Huidige concessie loopt af op 31/07.
1. Bar in eigen beheer
2. Openingsuren
3. uitbating
De RvB Sportraad zal gunstig advies geven met bijkomende vragen:
-

lokale verankering is noodzakelijk
moet een vereniging zijn met structuur
als er huidig uitzonderingen worden gehanteerd zoals voor vereniging OKRA moet er
duidelijk worden geformuleerd waaraan zulke vereniging moet voldoen, onderbouwd en
in volle transparantie
Gelijk en eerlijk speelveld voor elke vereniging

4.Verslag penningmeester
Penningmeester duidt. Er werden geen subsidies aangevraagd in 2019. Het financieel verslag
werd goedgekeurd door RvB Sportraad en er werd overeengekomen om voorlopig geen
subsidies te vragen voor 2020.

5.Herbekijken statuten Sportraad
Schepen van Sport haalt aan dat de Sportraad nog niet werd samengesteld. Na bevraging van
de sportverenigingen was de conclusie ofwel opdoeken van de Sportraad of wel een lightSportraad.
Voorzitter haalt ook aan dat de facto de Sportraad met bijhorende staturen niet meer bestaan,
gezien nieuwe legislatuur.
Voorstel door RvB overeengekomen:
1. RvB Sportraad veranderen in een Sport bestuursorgaan
2. Sportraad omvormen tot een digitaal Sportplatform waarvan alle Pintse
sportverenigingen die automatisch lid zijn + geȉnteresseerde inwoners.
Hoe aanpakken:

1. Voorbeelden in andere gemeentes zoeken en nagaan of kan toegepast worden –
Alexander zal hierbij helpen
2. Inwoners oproepen via infoblad van de gemeente om lid te worden. Schepen onderzoekt
of er via een bestaand gemeentelijk platform kan gewerkt worden waarbij een inwoner –
1 stem heeft.
3. Bedoeling is dat het Bestuursorgaan vragen stelt aan het Sportplatform. De leden van dit
Sportplatform kunnen dan stemmen of meningen geven over de vragen/voorstellen.
Bedoeling:
1. Merken dat huidige Sportraad enkel wordt bijgewoond om punten te halen in
subsidiereglement + enkel maar detailvragen van verenigingen. Gaat niet meer over
beleid bijsturingen
2. Meer burgerparticipatie is nodig en nood aan efficiënte en eigentijdse Sportraad.
Advies zal aan college worden overgemaakt refererend naar ons vorig advies + voorstel andere
vorm Sportraad.

6.Samenroepen AV Sportraad
Huidige AV Sportraad zal niet meer worden samengeroepen. RvB zal voorstel voorleggen van
alternatieve Sportraad.
Eerstvolgende RvB Sportraad zal samenkomen rond eind juni 2020.

7.Mededelingen
Vervangend sportfunctionaris meldt dat op 30/05 het schriftelijk examen voor sportfunctionaris
plaatsheeft. Er zijn een 30-tal kandidaten. Streefdoel is eind juni een sportfunctionaris te
hebben.

Voorzitter sluit af.
De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

