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Aanwezigheidslijst : zie apart document
De algemene vergadering om 19u30 kan niet doorgaan wegens niet voldoende aanwezige
stemgerechtigde leden. Een tweede vergadering waarop geen aanwezigheidsquorum is vereist dus
noodzakelijk, deze werd bijeengeroepen tegen 20u00.
Alle aanwezigen gaan ermee akkoord dat de tweede vergadering iets vroeger van start gaat.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verwelkoming
Goedkeuren verslag vorige vergadering
Aanvraag lidmaatschap – goedkeuring
Evaluatie kampioenenviering
Evaluatie werkingssubsidie + impulssubsidie
Nieuws van de sportdienst
Varia

1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt voor om de vergadering te starten om 19u45.
2. Goedkeuring vorig verslag
Eén opmerking bij het verslag van de vorige vergadering: Marc Careel van de Scheldeveldevissers
stond niet vermeld in het vorig verslag maar was wel aanwezig. Dit zal worden aangepast.
3. Aanvraag lidmaatschap
Comeback stelt zich voor als nieuwe volleybalvereniging. Daniël bekeek de aanvraag en zegt geen
reden te hebben om Comeback als lid van de sportraad te weigeren. Ook vanuit de zaal kwam geen
bezwaar.
Comeback wordt als nieuw lid van de gemeentelijke sportraad aangenomen.
4. Evaluatie kampioenenviering
Iedereen is heel positief over de nieuwe formule van de kampioenenviering. Wel zijn er enkele
opmerkingen en werkpunten omtrent volgende items:
 Communicatie
De communicatie omtrent de uitnodiging was niet zo duidelijk. Voor veel verenigingen was het niet
duidelijk wie nu wel of niet kon komen naar de viering. De uitnodiging zou ook wat vroeger verstuurd
moeten worden. De voorzitter geeft bijkomende uitleg omtrent de snelheid waarmee alles moest
gebeuren.

 Zaal + licht
Algemene opmerking: publiek zat te ver van het podium. Reden hiervoor was de turnvloer voor het
slotoptreden.
Het programma moet ook vroeger worden doorgegeven aan de mensen van de techniek zodat ook
zij optimaal kunnen werken en een goede lichtshow samenstellen.
 Kandidaten
Algemeen werden er door de sportclubs te weinig kandidaten naar voor geschoven. Vooraal het
voorstellen van vrouwelijke kandidaten zou toch beter moeten naar volgende edities toe.
Bovendien wordt voor deze toch niet onbelangrijke prijzen een bijkomende inspanning gevraagd bij
de motivering van de kandidaturen; deze was in de meeste gevallen bedroevend summier.
 Nieuwe formule
Voor enkele clubs was het niet helemaal duidelijk wat er allemaal op het programma stond. Vele
clubs hadden onvoldoende begrepen wat met “sportpersoonlijkheid” bedoeld werd. Volgend jaar zal
de communicatie duidelijker verlopen.
 Verduidelijking schepen De Kimpe
Ook het feit dat alle inwoners welkom zijn op zowel de viering als op de receptie zal in de toekomst
duidelijker worden medegedeeld.
De schepen heeft felicitaties in ontvangst genomen van de gedeputeerde van sport.
Onze laureaten kunnen ook worden voorgedragen voor de provinciale verkiezing.
Hij herhaalt tenslotte de oproep naar alle verenigingen toe om volgend jaar extra inspanningen te
leveren om meer kandidaten op degelijke manier voor te stellen.
 Kostenplaatje
Er wordt duidelijk gemaakt dat de organisatie van het sportgala niet ten koste valt van de clubs en
hun subsidies.

5. Evaluatie werkingssubsidie + impulssubsidie
De wijzigingen die werden doorgevoerd door het nieuwe subsidiereglement blijken voor sommige
clubs grote gevolgen te hebben.
De verdeling werkingssubsidie – impulssubsidie wordt nog eens toegelicht.
Tafeltennisclub: ontevredenheid omtrent de punten i.v.m. de jeugdwerking. Dit zal bekeken worden
door Daniël.
Algemene opmerkingen:
• Volgend jaar zal het bedrag op voorhand gekend zijn en zal er kunnen worden uitbetaald bij
de aanvang van het nieuwe werkingsjaar.
• Werkpunt: correct invullen van de dossiers!
• Toelichting bij de verwerking van de dossiers
• Er zal gepoogd worden de aanvraag in de vorm van een template naar de clubs te sturen.

6. Nieuws van de sportdienst
Eén van de doelstellingen in het sportbeleidsplan is het stimuleren van de samenwerking tussen de
sportclubs en de scholen.
Na een vergadering met de leerkrachten LO van de verschillende Pintse scholen blijkt dat deze
vragende partij zijn.
De sportdienst zal binnenkort een brief/mail sturen met daarin de bijkomende uitleg en de vraag
welke clubs bereid zijn om mee te werken aan deze samenwerking.

7. Varia
•

Een club is vragende partij voor een digitaal platform om het invullen van de subsidiedossiers
te vereenvoudigen.
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