Verslag – Kernaad Sport@DePinte 22 december 2021
Aanwezig: Sandra Lievrouw, Hilde Serras, Alexander Vanryckeghem, Daniël Tiré, Eline De Smet,
Julien Matthys, René Steyaert, Kristof Agache, Sander Renson
Verontschuldigd: Marcel Mol, Ellen Meerschaut
1. Verwelkoming
Digitale meeting.
2. Bespreken functierollen kernraad sport (voorzitter, secretaris, penningmeester)
Voorzitter leidt vergaderingen, secretaris maakt summiere verslagen, penningmeester
wordt ad hoc voor de nodige duur gekozen wanneer dit van toepassing is.
Akkoord om rotatiesysteem te hanteren van 1 jaar.
Daniël Tiré neemt voorzitterschap op, Alexander Van Ryckeghem secretaris.
3. Advies erkenning sportvereniging “Nimema”. (bijlagen)
Aanvraag erkenning sportvereniging voldoet.
Advies:
Gunstig advies voor de erkenningsaanvraag van de sportvereniging ‘Nimema’ vzw
4. Adviesvraag Polderbos 2 ~ investeringsreglement (bijlage + toelichting
sportfunctionaris)
Besproken:
Vraag dient gesteld of dit relevant is om in te investeren gezien dit een oud gebouw
betreft en dit mogelijks een tijdelijke oplossing is? Over welke kostprijs gaat dit?
Wat is de toekomst van dit gebouw, blijft dit in het patrimonium van de gemeente?
Is er een lijst beschikbaar van alle overheidsgebouwen en met zicht op de
bezettingsgraad? Zijn de mogelijkheden nagegaan bij bestaande gebouwen? Ruimte bij
bv. Bommeltje?
Indien weerhouden, is er een cofinanciering vereist van de partner?
Opslagplaats voor muziekmaterialen zal de ruimte kleiner maken en dus minder
multifunctioneel inzetbaar zijn. Bijkomend kan dit de energetische voorwaarden en de
daarmee gekoppelde investeringskost omhoog brengen.
Indien deze oproep wordt uitgeschreven, is het voorstel om ook de sportverenigingen aan
te schrijven tenzij er op voorhand onderzocht werd of er nood is aan extra ruimte bij de
bestaande sportverenigingen.advies zie bijlage.
Advies:
Er zijn nog veel openstaande vragen inzake de toekomst van het gebouw.
Advies om alle vrijetijdsverenigingen aan te schrijven indien toch weerhouden, tenzij
onderzoek zou aantonen dat er geen nood is aan extra ruimte bij de sportverenigingen
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5. Adviesvraag nieuw adviesorgaan vrijetijdsinfrastructuur (toelichting
sportfunctionaris)
Besproken:
Zorgt voor een uitholling van de huidige adviesraden en wordt beschouwd als een
overbodig adviesorgaan.
Welke waarde zou worden gegeven aan de verschillende adviezen?
Bos door de bomen niet meer zien van de verschillende adviesraden en hun functies
Bijkomend: geen politieke mandatarissen in de samenstelling) ongunstig advies
Advies:
Ongunstig advies inzake oprichting van dit nieuwe adviesorgaan
6. Interactief overleg interne werking kernraad sport
zie bijlage ‘interesse thema’s kernraad’
7. Kennisname goedgekeurde subsidieprojecten i.h.k.v. coronanoodfonds
(toelichting sportfunctionaris)
Zie bijlage ‘overzicht relancesubsidie eerste oproep’
Tweede oproep nog geen info over goedgekeurde projecten.
Vraag; wat gebeurt er met het resterende geld? Dat wordt telkens bij de volgende
oproepen doorgeschoven. Er is heden nog ongeveer 25 000 euro beschikbaar conform het
‘Subsidiereglement relance vrijetijdssector 2021’.
8. Update 10.000 stappen project en stavaza beweegomlopen (toelichting
sportfunctionaris)
10 000 stappen project werd officieel ingewandeld. Locaties te Zevergem en De Pinte.
Borden worden nog gratis vervangen om weersbestendigheidsredenen.
Wijkomlopen; plan werd uitgewerkt door werkgroep, zie ook bijlage ‘overzicht wijklussen’.
In 2022 verder uitgerold. Vervolg is om belevingsroutes te creëren met en door
verenigingen. Ook dienst toerisme kan hierbij worden opgenomen.
Vier wijklussen zullen pas kunnen worden opgestart nadat er voorziene wegeniswerken
zijn uitgevoerd namelijk lus; Moerkensheide, Schilderswijk, Zwartegat, Kruisken.
9. Varia
Geen varia
10. Volgend overlegmoment vastleggen
9 februari 2022.

2
Verslag Sport@DePinte

