Verslag gemeentelijke sportraad
Woensdag 6 november 2008
19u30 : er zijn niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig. Voorzitter vermeldt dat er dient te
worden overgegaan naar de 2de vergadering.
20u. : start 2de algemene vergadering
1.

Voorzitter opent de algemene vergadering en overloopt de agenda

2.

Verslag vorige algemene vergadering
- wordt overlopen en unaniem goedgekeurd.

3.

Aanstelling deskundige
- Walter Vlassenbroeck wordt voorgesteld als deskundige. Aanstelling Walter Vlassenbroeck
wordt goedgekeurd.

4.

Activiteitenverslag 2007
‐ Bob overloopt het activiteitenverslag waarin volgende punten worden toegelicht.
Samenstelling Algemene vergadering
70 stemgerechtigde leden
31mei/5dec algemene vergadering
Diverse vergaderingen voor het opstellen van het nieuwe subsidiereglement.
Vergaderingen Sportbeheer.
Geven van verschillende Adviezen.

5.

Financiële rekening 2007
‐ Juliën Mathijs heeft de jaarrekening nagezien en geen onregelmatigheden vastgesteld.
‐ De financiële rekening voor 2007 wordt goedgekeurd.

6.

Nieuw subsidiereglement.
Puntenstelsel : Vragen en opmerkingen die schriftelijk werden ingediend worden besproken en
toegelicht.
‐ Voorzitter vraagt welke opmerkingen dienen opgenomen te worden als aanpassing.
‐ Volgende 2 worden weerhouden :
Punten voor “Lid van de sportraad”
Punten voor statuut “VZW”
‐ na stemming wordt beslist hieraan niet te wijzigen.
Criteria voor erkenning :
‐ opmerkingen Rudy worden opgenomen. Zie def versie Subsidiereglement.
Criteria voor subsidiëring :
‐ Her en der worden taalkundige aanpassingen doorgevoerd. Zie def. versie
subsidiereglement.
-

nieuw Subsidiereglement wordt goedgekeurd.

7.

Advies
‐ betreffende inschrijving voor jeugdactiviteiten wordt door bob toegelicht.
‐ advies (zie doc in bijlage) wordt goedgekeurd.

8.

Stand van zaken van Moerkensheide .
‐
‐

9.

Schepen van sport geeft toelichting over de stand van zaken
Verwerven van de gronden bijna rond.
Stuurgroep zal worden opgericht voor de ontwikkeling van de site.

Impulssubsidie:
Als bijlage aan het nieuwe subsidiereglement dient nog een deel Impulssubsidie toegevoegd
worden. Deze dient nog opgesteld, gestemd en goedgekeurd te worden voor het eind van
2008.
Impulssubsidie wordt toegelicht door Bob. En nog te nemen acties worden besproken.

10. Nieuws van de Sportdienst.
13 dec. Dag van de Trainer (Topsporthal Gent)
15 dec. Bijscholing burensportdienst
VLABUS – mogelijkheid tot inhuren van sport lesgever
Overkoepelende sportsubsidie
11. Varia.
Daniel is bereid om eens een uiteenzetting te geven over het oprichten van een VZW, dit voor
geïnteresseerde verenigingen. Schepen van sport moedigt dit initiatief aan.

Verslaggever :
Diederik Bracke

