Verslag Algemene Vergadering
Gemeentelijke sportraad De Pinte
30 april 2009

Aanwezigheidslijst : zie apart document
De algemene vergadering om 19u30 kan niet doorgaan wegens niet voldoende aanwezige stemgerechtigde
leden.
Om 20u wordt een tweede algemene vergadering gehouden.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Verwelkoming
Goedkeuren verslag vorige vergadering
Goedkeuren nieuwe ledenlijst AV
Aanpassen statuten
Nieuw subsidiereglement :
- aanvraag erkenning – stand van zaken.
- nieuw aanvraagformulier
6. Financieel verslag 2008
6.1 ‐ Verslag van de rekeningnazieners
6.2 ‐ Goedkeuring van de jaarrekening
6.3 ‐ Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners.
7. Financieel overzicht 2009
8. Kampioenenviering – nieuwe versie.
9. Nieuws van de Sportdienst
10. Varia

1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen welkom en verontschuldigt zich in naam van het dagelijks bestuur voor de slechte
timing van de algemene vergadering (vooravond van verlengd WE). Dit werd over het hoofd gezien.

2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de AV van 11 december 2008 werd door omstandigheden niet nagestuurd, maar is voor
iedereen op papier beschikbaar tijdens deze vergadering.
Het wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Goedkeuren nieuwe ledenlijst AV
Dit punt wordt uitgesteld tot na de goedkeuring van de aanpassing in de statuten.

4. Aanpassing statuten
Toelichting door de voorzitter:
- Volgens de aanpassing moet de maatschappelijke zetel van een vereniging die lid is van de Pintse
sportraad niet langer in De Pinte gevestigd zijn. Het belangrijkste is uiteindelijk dat er een
voldoende groot aantal Pintenaars lid zijn van de vereniging om te sporten.
- De tweede aanpassing handelt over een wettelijke verplichting die in tal van bestuurlijke organen
wordt geïnstalleerd: nl. dat ⅓ van de leden van het ander geslacht moet zijn. Meestal komt dit

neer op ‘te weinig leden van het vrouwelijk geslacht’.
Æ daarom wordt hiermee vanaf nu rekening gehouden in het puntentotaal voor gemeentelijke
subsidies (als aansporing)
Æ in ons voorstel hebben we ons niet beperkt tot 2 vertegenwoordigers om de verenigingen niet
te verplichten te kiezen tussen de twee leden die al lang lid zijn van de Sportraad.
De aanpassingen in de statuten worden unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Nieuw subsidiereglement
Toelichting bij de erkenningslijst door Bob:
Om subsidies te kunnen krijgen als vereniging heb je een erkenning door de gemeente nodig.
Daarvoor werd een erkenningsreglement opgesteld (en door de Sportraad goedgekeurd). Om de subsidies voor
dit jaar te kunnen betalen moet die erkenning zo snel mogelijk geregeld worden. Dit is gebeurd via een
schrijven naar alle (vroeger erkende) verenigingen, waarna zij per kerende een verklaring op eer konden
opsturen dat ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
- van de meeste verenigingen werd dit terug ontvangen
- van sommigen kwam het antwoord dat ze geen subsidies willen krijgen
Æ in de praktijk komen we zo tot dezelfde situatie qua erkenningen als voorheen
Æ LET OP: De verklaring op eer houdt in dat het dagelijks bestuur bij twijfel het recht heeft om dit verder te
onderzoeken en met de betreffende vereniging te kijken hoe zij wel kunnen voldoen aan de criteria.
Als deze lijst een positief advies krijgt van de sportraad wordt ze doorgespeeld naar het College van
Burgemeester en Schepenen om de erkenning officieel te maken. Dan kan de aanvraag en uitbetaling van de
subsidies volgen.
De algemene vergadering heeft geen opmerkingen bij de erkenningslijst. Dit advies kan doorgegeven worden
aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Pas wanneer deze erkenning officieel is, kunnen de invulformulieren voor de subsidies (zie hieronder)
verstuurd worden.
Toelichting bij het nieuwe aanvraagformulier door Bob:
De gemeenteontvanger wil eigenlijk liefst zo snel mogelijk de subsidies uitbetalen. Dit betekent voor volgend
jaar dat we het invulformulier voor subsidies al in januari zullen opsturen, zodat de berekening in februari kan
gebeuren. De ontvanger betaalt de subsidies dan uit in maart.
Voor dit jaar is dit uiteraard niet mogelijk. Wanneer het invulformulier door de AV wordt goedgekeurd, kunnen
ze naar de verenigingen opgestuurd worden. Daarna gebeurt de berekening.
In de begeleidende brief zal de uiterste datum staan waarop de formulieren moeten binnen zijn.
Het is de eerste keer dat we dit invulformulier gebruiken. Dat betekent dat we hierna ook gaan evalueren en
eventueel aanpassingen aanbrengen voor volgend jaar. Wellicht stoppen we er een formulier bij waarop de
verenigingen opmerkingen en suggesties kunnen noteren voor aan‐passingen.
Als verenigingen nu problemen hebben met het invullen mogen ze zeker Bob contacteren op de Sportdienst.
Vragen en opmerkingen van de vergadering:
‐ Punt C4: moeten die 3 documenten bijgevoegd?
Æ nee, als het bewijs voldoende is, volstaat 1 document
‐ Er wordt in het formulier 3x gevraagd of je lid bent van de Sportraad?
Æ dit telt inderdaad een paar keer mee in de telling; voor een efficiënte berekening wordt het daarom
herhaald in het formulier
‐ Waarom staat er soms A en andere keren Y in de kaders met aantallen?
Æ eventueel telkens A gebruiken om geen nodeloze ingewikkelde indruk te geven
‐ aantal spellings‐ en typfouten:
- bij algemene gegevens: secretaris
- punt C 3: tornooi
- punt I 4: gediplomeerd
- punt M 3: activiteiten

Het invulformulier wordt, mits de gevraagde wijzigingen, unaniem goedgekeurd.

6. Financieel verslag 2008
6.1 De rekeningnazieners, Rita Termote en Julien Matthys, verklaren dat ze alle rekeningen nagezien hebben en
geen onregelmatigheden gevonden hebben. Zij doen het voorstel tot kwijting aan de bestuurders.
6.2 Jaarrekening 2008:
Daniel geeft een kort overzicht:
- in 2008 werd 135,79 € uitgegeven
- inkomsten 2008 was 250,00 €
- 2008 werd afgesloten met een positief saldo van 114,21 €
- daarbij komt de overdracht van het positief saldo van vorig werkjaar, wat het totaal beschikbaar
bedrag op 263,61 € brengt.
Deze jaarrekening wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.
6.3 De algemene vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners.

7. Financieel overzicht 2009
Voor 2009 is er nog geen werkingstoelage gevraagd aan de gemeente en de uitgaven 2009 bedragen nu
€21,77, wat het beschikbare bedrag op €241,84 brengt.

8. Kampioenenviering nieuwe versie
Toelichting door schepen Dekimpe:
Dit jaar is de kampioenenviering op 11 september 2009, en wel in een nieuw kleedje: er worden 4 trofeeën
uitgereikt:
- sportman van het jaar
- sportvrouw van het jaar
- sportploeg van het jaar
- laureaat van sportverdienste
Æ dit wordt door het dagelijks bestuur en de Sportdienst nog verder uitgewerkt
Æ kandidaturen voor de trofeeën kunnen vanuit de sportverenigingen komen; daarnaast kunnen ook Pintse
sporters die niet bij een club in De Pinte sporten voorgedragen worden (bvb. Topsporters)
Daarnaast blijven ook de kampioenen van de gemeente gevierd worden.
De verandering is dat dit feest nu een open activiteit zal zijn.
De procedure hiervoor wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt via de Infokrant en de gemeentewebsite.
Als extraatje: jaarlijks worden ook op provinciaal niveau een sportman en sportvrouw verkozen. Tot nu toe
waren er nooit kandidaturen uit De Pinte. In het nieuwe systeem zal dat wel zijn en worden de Pintse sportman
en sportvrouw hiervoor voorgedragen.

9. Nieuws van de Sportdienst
Vormingen Burensportdienst:
- Op 30/03/2009 werd op een bijscholing het volledig programma van de VTS voorgesteld + ook het
aanbod van Vlabus (interimbureau op provinciaal niveau dat ervoor zorgt dat sportclubs
begeleiders op een legale manier kunnen tewerk stellen en betalen; via subsidies kan dit dan een
stuk goedkoper) werd voorgesteld.
Het programma van de VTS staat uitgebreid uitgelegd op
www.bloso.be > ‘wordt trainer’
- Voor het najaar 2009 wordt een bijscholing ‘Legale betalingen in de sportsector’ gepland.

-

De VTS heeft ondervonden dat de graad ‘initiator’ nog steeds een hoge drempel had voor veel
clubs. Daarom hebben ze een nieuwe graad geïnstalleerd: ‘aspirant‐initiator’.
‐ 16 uren vorming
‐ wordt plaatselijk georganiseerd
‐ het wordt ism lokale sportdiensten gratis aangeboden
‐ het programma wordt uitgewerkt door de VTS
In het najaar worden voor deze graag bij de Burensportdienst 2 cursussen georganiseerd
‐ gymnasiek
‐ volleybal

Samenwerking met de clubs staat in het Sportbeleidsplan van de gemeente:
In de laatste volle week van augustus wordt een sportkamp (lagere schoolleeftijd) georganiseerd warvoor de
verenigingen binnenkort een schriftelijke vraag tot medewerking krijgen.
- in het nieuw subsidiereglement wordt je daar als club extra voor beloond
- meewerkende trainers worden vergoed volgens de verloning van andere sportkampbegeleiders
door de Sportdienst
- de praktische regeling is nog te bekijken: die puzzel moet in elkaar gepast worden
Impulssubsidierelement:
Om hiervan te kunnen genieten moet je de Panathlon‐verklaring (rechten van het kind in de sportclub)
tekenen.
In het nieuwe subsidiereglement wordt het ‘zich ertoe verbinden te ondertekenen’ en het toepassen ervan in
de club beloond met extra punten.
Nu kwam er een opmerking van BLOSO: niet de club moet ondertekenen, maar wel alle jeugdtrainers!! Dit
wordt nog gecommuniceerd naar alle verenigingen.
Herneming punt 3 Goedkeuren nieuwe ledenlijst AV
Er is nog geen definitief overzicht op papier. 12 Verenigingen hebben gereageerd op het schrijven van de
sportdienst.
Atletiek: 3° vrouwelijk lid erbij
GSF: 3° vrouwelijk lid erbij
BC Polderbos: 3° vrouwelijk lid erbij
Zevergem Sport: 3° vrouwelijk lid erbij
Volwassenen en Jeugd komen nu als 1 vereniging
Tennisclub: 3° vrouwelijk lid erbij
BBC Latem‐De Pinte: 3° vrouwelijk lid erbij
Zonnebloem: 3° vrouwelijk lid erbij
Tennisschool: 3° vrouwelijk lid erbij
Pintse Velorijders: nu 2 vrouwen en 1 man
Tasseikan: 3° vrouwelijk lid erbij
TK Olympia : 3° vrouwelijk lid erbij
Bij deze verenigingen zal hiermee rekening gehouden worden bij de berekening van de punten voor dit jaar.
De vergadering keurt deze lijst unaniem goed.

10. Varia
Rita Termote: vraag tot mogelijkheid van opendeur‐WE of –dag met alle sportclubs (kinderen en volwassenen);
soort doorschuifsysteem met pasje om te komen proberen.
Æ in het verleden gebeurde dit al; probleem was dat bijna alle clubs toen die kinderen met hun sportpasje
kwamen proberen al volzet waren
Æ wel ev. aankondiging naar Pintenaars: gewoon data om te komen proberen in een club naar keuze,
naarmate beschikbaarheid van open plaatsen in die club (zonder pasje)

- dit is eigenlijk ook al beetje de bedoeling van het sportkamp in de laatste volle week van augustus
- we zouden dan wel best werken met een lijst van deelnemende clubs
Bob voegt dit als vraag bij de brief over medewerking aan het sportkamp eind augustus.
Luc Dekimpe:
1. brief van minister Anciaux ontvangen: Impulssubsidie voor De Pinte goedgekeurd. De Pinte ontvangt
dus nu al 90% van de voorziene toelage; de overige 10% volgt na het opsturen van een eindverslag
2. De ministerraad heeft een gunstig advies verleend aan de aanleg van 2 kunstgrasvelden op
Moerkensheide (in 2010)
André Delaporte
Het feit of verenigingen een vzw‐statuut hebben wordt extra beloond in het nieuwe subsidiereglement.
Daniël Tiré zou hierover een PPT‐presentatie geven (1 ½ uur) en achteraf begeleiding aan verenigingen die dit
wensen, als er voldoende interesse is.
Æ graag laten weten aan de sportdienst
BBC Latem‐De Pinte
Kan het invulformulier voor de subsidies direct dienen als aanvraag ‘gratis accommodatie jeugd’ ipv dat het 2
aparte aanvragen zijn?
Æ Bob antwoordt
- dit jaar kan dat al zeker niet
- de timing zal in de toekomst wellicht ongunstiger zijn om dit te verenigen (als betaling al in maart)
- wel ev. werken met een verwijzing naar de ledenlijst in het subsidiedossier als mogelijkheid.

De vergadering wordt afgesloten.

