Verslag gemeentelijke sportraad
Donderdag 5 december 2007

1. Verwelkoming
De voorzitter opent de vergadering om 19u42, na controle van de stemgerechtigde aanwezige
leden.
De vergadering is met voldoende aanwezigen om een geldig stemquotum te verkrijgen.
De voorzitter heet iedereen welkom
2. Verslag vergadering dd. 31/05/07
Opmerking 1 : Punt 9 De 2de vertegenwoordiger in de provinciale sportraad moet een vrouw zijn.
- De voorzitter doet opnieuw een oproep naar de aanwezige vrouwen om zich kandidaat te
stellen.
- Dhr. Vandelooven verlaat de vergadering en dient zijn mondeling ontslag in als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Prov. Sportraad.
- Bob verduidelijkt het principe van positieve discriminatie dat moet worden toegepast.
- Na overtuiging door de voorzitter beslist Dhr. Vandelooven toch te blijven.
- Van de aanwezige vrouwen voelt er zich niemand geroepen om de functie op zich te nemen
(nvdr: na de vergadering besluit Rita Termote – Dance Reaction – zich kandidaat te stellen. Dit
wordt zo aan de provinciale sportdienst doorgegeven)
Opmerking 2 : Subsidieaanvragen
- Worden heel slordig ingediend. De raad van bestuur betreurt dit ten zeerste.
- Sommige verenigingen hebben hun maatschappelijke zetel niet in De Pinte.
- Bestuur doet een oproep naar mensen die zouden willen helpen bij het nazicht van de
subsidieaanvragen.
Kandidaten :
Rita Termote
Matthijs Julien
- Voorstel uit de zaal om verenigingen die hun aanvraag niet naar behoren invullen, schriftelijk op
de vingers te tikken.
- Mevr. Termote vraagt wanneer de aanvragen tot indienen subsidiedossier werd ingediend. Bob
antwoord dat deze verstuurd werden voor het zomerverlof. Dit wordt na de vergadering verder
onderzocht.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Financieel overzicht
De penningmeester overloopt a.d.h.v. een overzicht de financiële transacties van de gemeentelijke
sportraad voor 2007 . 240 euro inkomsten, 109,75 euro uitgaven . Resultaat 2007 : 51,82 euro.
Stand zichtrekening : 212 eur.
4. Statuten en huishoudelijk reglement
A. Verenigingen die lid zijn van de sportraad moeten hun maatschappelijke zetel in de Pinte
hebben. Men stelt zich de vraag of dit nodig is.
B. 1/3 van de leden van de sportraad moeten vrouwen zijn. Dit is niet het geval, wat doen we hier
aan ? Voorzitter doet een voorstel/ idee om dit te stimuleren door hier het subsidiereglement aan
te koppelen.
5. Bekrachtiging advies ‘politieverordening voor organiseren van afvalarme evenementen
Positief advies.

6. Advies sportbeleidsplan
Presentatie omtrent het sportbeleidsplan met verduidelijking door Bob
(zie hand-outs in bijlage).
De voorzitter bedankt de sportdienst voor de duidelijke presentatie en
het vele werk.
Mogelijkheid tot vragen en opmerkingen:
1. strategische doelstelling 13
over de sporttechnische diploma’s van de trainers:
Æ je kan wel bijscholingen organiseren, maar soms vind je gewoon geen trainers (regenten LO
e.d.)
antw.: - de opleiding van clubleden tot trainer zal financieel vergoed kunnen worden
(gediplomeerde trainers verdienen nog meer)
- gespecialiseerde bijscholingen worden vaak georganiseerd door bonden en
federaties; voor sommige sporttakken gebeurt dit niet (soms door afwezigheid van
overkoepelende instellingen); daar zal worden gezocht naar samenwerking tussen
verschillende van de BSD om naargelang de noodzaak gezamenlijk bijscholingen voor
trainers/bestuurders van plaatselijke clubs te organiseren.
- er komt een info-avond i.s.m. de Vlaamse Trainersschool, waarop zij hun volledige
aanbod kunnen voorstellen.
2. meer overdekte sportinfrastructuur?
Æ voldoet het aanbod in het plan hierin aan de vragen?
antw.: - de twee scholen in De Pinte met sportinfrastructuur hebben hun akkoord gegeven om in
dit plan mee te stappen ( kan nog niet volgend seizoen)
- we hebben een duidelijk beeld van het aantal extra uren dat gevraagd wordt
3. een zwembad?
Æ zullen 3 gemeenten samen voldoende zijn om een zwembad te plaatsen en leefbaar te houden?
antw.: - de stad Gent wordt ook aangesproken i.f.v. Sint-Denijs, Zwijnaarde
Er moet een grondig onderzoek naar gebeuren:
- binnen het Sportinfrastructuurplan, dat ongeveer 30% van de gebruiksvergoeding
van de infrastructuur voor zijn rekening zou kunnen nemen, worden prioriteiten
vastgelegd en hebben we dus geen enkele zekerheid van toekenning van de
subsidiering
- alle scholen van deze gemeenten gaan nu naar Gent, Merlebeke en Deinze
Æ wanneer die allemaal in het nieuwe zwembad komen zwemmen, is er een
dagelijkse bezetting tot 17u.
- we kunnen ook ev. rekenen op een provinciale subsidie
- als het project reëel wordt is de site Moerkensheide een goede plek (het
containerpark verhuist toch naar de overkant van de E17)
Æ dan krijgt het zwembad een eenvoudige randinfrastructuur die gecombineerd
wordt met andere sportdiensten op Moerkensheide
Æ ev. privé-bedrijven benaderen
Æ waar kunnen senioren op dit moment nog gaan zwemmen (welke uren overdag?)
4. wat houdt sportpark Moerkensheide in?
antw.:
dit is nog maar in startfaze; de sportclubs worden hierover nog
uitgebreid bevraagd
5. vanuit de vissers
Æ waar in het plan hebben verenigingen die geen infrastructuur nodig hebben plaats?
Æ er zijn op dit moment al serieuze beperkingen op het recreatief sportvissen; wordt de
mogelijkheid hiertoe gevrijwaard?
antw.:
- vanuit de sportraad blijft er oog voor alle verenenigingen en

is het belangrijk om diversiteit te stimuleren
- er blijft altijd een stuk van de begroting voorbehouden voor
deze verenigingen
7. Nieuws van de Sportdienst
Geen ander nieuws te melden.
8. Varia
1. Er komt nog een korte enquête naar alle sportclubs met enkele vragen naar extra gegevens
met de bedoeling een aantal doelstellingen te kunnen realiseren
Æ de sportdienst vraagt om deze enquête serieus te nemen
2. Er moet een nieuw subsidiereglement komen. Wie heeft interesse om hieraan mee te werken
in een werkgroep (hoeven geen afgevaardigden in de sportraad te zijn; mogen ook andere leden van
de sportclubs zijn)
- Koen Baerts (GSF) is geïnteresseerd
- TTC informeert in de club.
2. Iedereen wordt uitgenodigd op een drankje.

Verslaggever :
Stijn Calmeyn

