Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 21 oktober 2020
Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Sander Renson – sportfunctionaris
Kristof Agache – Schepen Sport
David De Vos – bestuurder
Heleen Claeys - bestuurder
Afwezig:
Donald Gabriëls –penningmeester
Verontschuldigd:
Dagorde
1. Kennismaking met nieuwe sportfunctionaris
2. Goedkeuring verslag van de vergadering van 12/5/2020 en agenda
3. Gevolg op adviezen van de Sportraad adv/sr2020/01, 02 & 03 van
12/5/2020
4. Financiën & mandaat penningmeester
5. Advies raad van bestuur sport inzake ‘verdeling corona noodfonds Vrije
Tijd’.
Zie bijlage a.u.b.
6. Opstart toekomst adviesraad sport
7. Mededelingen
1.Kennismaking met nieuwe sportfunctionaris
Sander Renson en leden stelden zich aan elkaar voor.
2.Goedkeuring verslag van de vergadering van 12/05/202 en
agenda

Beide werden unaniem goedgekeurd.
3.Gevolg op de adviezen van RvB Sportraad adv/sr2020/01/02/03 –
12mei2020
De schepen heeft toegelicht
- Cultuurzaal: Stoelen werd voor goedkoopste optie gegaan. Duurzaamheid
wordt meegenomen.
- Concessie werd gegeven aan Basketbalclub.
- Alternatieve Sportraad: nieuwe participatieraad voor Sport werd in college
gebracht. Werd tot nader order on hold gezet, gezien algemene bevraging
adviesraden. Voor eind 2020 zal er werk van gemaakt worden.
Voorzitter haalt aan dat de huidige AV Sportraad ontbonden moet worden,
gezien de facto ontbonden omwille van nieuwe legislatuur, bevestigd door
Schepen.
In nieuwe statuten zal de automatische ontbinding van de Sportraad mee
worden opgenomen bij verandering van legislatuur.
4.Financiën en mandaat penningmeester
De voorzitter deelt mede dat er momenteel €68.30 op de rekening staat; de
enige kosten gemaakt in 2020 zijn bankkosten voor een totaal bedrag van
€30.88. Dergelijke toestand zou moeten vermeden worden. Sportfunctionaris
stelt voor om de rekening op te geven en in plaats hiervan via bestelbon te
werken via de gemeente. Dit werd algemeen positief onthaald door de
vergadering.
5.Advies raad van bestuur sport inzake ‘verdeling corona noodfonds
Vrije Tijd’ – bijlages
Sportfunctionaris – verdeling van het noodfonds wordt toegelicht.
punt 1 (toelichting via mail ontvangen op 22/10 vanwege de
sportfunctionaris)
“De gemiddelde werkings- of nominatieve subsidie per vereniging is het
gemiddelde ontvangen bedrag van de werkjaren 2017, 2018 en 2019.
Indien een vereniging gedurende één van die jaren geen subsidie ontving,
wordt dat jaar niet opgenomen in de berekening van het gemiddelde.
In 2020 betekent dit voor de verenigingen een éénmalige extra
werkingssubsidie op de normale subsidie.
In 2021 wordt volgens hetzelfde principe een bedrag verdeeld van 13.000

euro op de normale subsidie.”
Punt 2: Relance vrijetijd € 30.000. Indien niet gebruikt wordt dit bedrag
toegevoegd aan punt 3 (investeringen). (b.v. extra tenten in uitleendienst)
Punt 4: gratis annuleren van gemeentelijke infrastructuur. B.v.
Moerkensheide onkosten zullen hieruit betaald worden. Er zijn vragen over
de te soepele annulering van de faciliteiten. Zal worden opgenomen in
nieuwe reglement / reserveringssysteem.
Punt 5: clubs met bedreiging op voortbestaan – soort tussenkomstfonds om
COVID periode door te komen. Indien niet opgebruikt gaat bedrag naar
investeringen. Beoordelingscommissie – (onder voorbehoud) bestaande uit
Sportfunctionaris, schepen en vertegenwoordiging van Sport- en Cultuurraad
zal oordelen of vraag terecht of niet.
Punt 6: b.v. club wil iets organiseren tijdens COVID…
Eind 2021 zal er een evaluatie komen.
Bespreking gemeentelijk subsidiereglement noodlijdende
vrijetijdsverenigingen en Relance vrijetijdssector - 09 november 19u30.
Het advies m.b.t. de verdeling van de werking subsidie aan de
sportverenigingen die hun dossier tijdig en volledig hebben ingediend zal per
e-mail gegeven worden.
6. Opstart toekomst adviesraad Sport
Uitwerking: 25 november 19u30. Sportfunctionaris zal voorbereiden.
7.Mededelingen
Geen extra mededelingen.
Volgende vergaderingen:
09 november 2020 – 19u30 (bespreking noodfonds)
25 november 2020 – 19u30 (toekomst adviesraad Sport)
Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

