Verslag Algemene Vergadering
Gemeentelijke sportraad De Pinte
28 april 2010
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. Verwelkoming
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering (17/12/2009) – zie bijlage
3. Ontslag lid van de raad van Bestuur en vervanging ‐ zie *1 (belangrijk)
4. Financieel verslag 2009
5. Verslag van de rekeningnazieners
6. Goedkeuring van de jaarrekening
7. Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners
8. Rekening 2010 – stand van zaken
9. Subsidie 2010
10. Kampioenenviering
11. Nieuws van de Sportdienst
12. Varia
1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de AV van 17 december 2009 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Ontslag lid raad van bestuur en vervanging
Jan Ghesquiere heeft ontslag genomen uit de Raad van bestuur en we zoeken een vervanger.
We hebben daarvoor 2 kandidaturen ontvangen: we zijn er zeer gelukkig mee dat het 2 vrouwen zijn
mevrouw Rita Termote
mevrouw Inge Temmerman
Ze lichten hun kandidatuur kort toe:
Inge: lid van sportraad voor GSF badminton; speelt reeds 12 jaar badminton; woont 30 jaar in De
Pinte; graag nieuwe wind door sportbeleid De Pinte laten waaien
Rita: verantwoordelijke dansgroep De Pinte gedurende 10 à 12 jaren; graag ouders en kinderen
gelukkig maken en nieuwe wind laten waaien
Geheime stemming: resultaat: totaal van 41 stemmen
Inge T: 23 stemmen
Rita T: 18 stemmen

Financieel verslag 2009
zie verslag Daniel:
− bankkosten zijn de grootste uitgave
− daarnaast traktatie in de cafetaria
Verslag van de rekeningaanzieners
De rekening had volgens hen geen onregelmatigheden.
Met dank voor hun controle.
Jaarrekening 2009 wordt unaniem goedgekeurd.
Kwijting aan de bestuurders en rekeningnazieners
Rekening 2010
saldo: 172,48
daar doen we mee verder
We vragen geen nieuwe subsidie aan de gemeente

4. Subsidieregeling
Op vraag van enkele kleinere verenigingen hebben we enkele aanpassingen aan de nieuwe
subsidieregeling voorgesteld.
basissubsidie (5% van totaal subsidiebedrag) verhogen naar 10% van de totale subsidie
Daardoor zal de gelijke basissubsidie voor elke vereniging volgend jaar ongeveer verdubbelen
Er wordt 5% afgetrokken van het percentage voor de kwalitatieve criteria. De subsidiepot voor de
kwantitatieve criteria blijft gelijk
Het schepencollege heeft dit voorstel vorige week goedgekeurd.
Daarnaast:
− wordt totale subsidiepot opgetrokken tot 12000,- Dit is nu een budget voor sport alleen (we
weten op voorhand hoeveel dit bedraagt)
− het gemeentelijk regelement verbiedt dat er subsidie is voor verenigingen die aangesloten zijn
bij een unitaire bond
daardoor kan Indiana (hockey) geen subsidies meer krijgen (en zij kregen dit jaar een
stevig deel van het geheel)
− de subsidie-aanvragen worden nu al vroeger verstuurd dan vorig jaar; bedoeling is ook om de
subsidies vroeger uit te keren.
We willen ernaar evolueren dat de subsidies in maart uitgekeerd worden.
De nieuwe dossiers voor de aanvraag subsidies:
Binnenkort worden de nieuwe formulieren opgestuurd.
− diploma's die vorig jaar meegestuurd werden moeten niet opnieuw opgestuurd worden; voor
ons moet wel duidelijk vermeld worden over welke diploma's voor welke personen dit gaat
− de bijlagen worden zo gevraagd dat de beoordelaars efficient kunnen beoordelen of de
aanvraag klopt
moeten geen dikke bijlagen zijn, maar enkel wat gevraagd wordt; als toch een dikker
pakket, graag aanduiden met fluostift wat relevant is
bvb. Officiele voetbalkalender is dik pakket; gelieve dan kort begeleidend schrijven bij te
voegen over welke reeks het gaat; ev. Aanduiden met fluostift.
de cijfers in de aanvraag moeten ook gewoon kloppen met de cijfers in de bijlagen

5. Sportgala/ kampioenenviering
Na het succes van vorig jaar, gaat het sportgala op min of meer dezelfde manier georganiseerd
worden dit jaar.
−

Op zondag 28 november 2010 in de voormiddag.

−
−
−
−

Kandidaturen tegen 15 september 2010 voor sportprestaties in periode 1 juli 2009- 30 juni
2010
Motivering is belangrijk; zal meer aandacht aan besteed worden
Graag aandacht voor de presentatie; heel graag met visueel materiaal!!
sportlaureaat: gaat over mensen die zeer veel doen of gedaan hebben voor de sport, zonder
de noodzaak dat ze nog actief aan sport doen
het sportgala zal open zijn voor alle inwoners van De Pinte

9. Nieuws van de Sportdienst
− Wat betreft impulssubsidie
o.a. Opleidingssubsidie voor clubs; vorig jaar door de krappe timing moest dit nadien bewezen
worden. Dit jaar moet de aanvraag op voorhand ingediend worden (voor de opleiding).
van zodra er een kandidaat is bij je vereniging: formulier bij de sportdienst komen halen en
indienen.
− Bob is sinds 15 2010 niet langer sportfunctionaris. Hij neemt een nieuwe functie op.
De nieuwe sportfunctionaris is nog niet bekend en zal wellicht ergens in juni in functie komen.
Bob is 25 jaar hiermee bezig geweest. Hij bedankt iedereen voor de goede samenwerking.
Wij bedanken Bob ook voor de jarenlange samenwerking en wensen hem succes in zijn nieuwe baan.

10. Varia
Petanqueclub de Zonnebloem viert dit jaar haar 25jarig bestaan. Wat zijn de geplogenheden
hierrond?
wordt officieel gevierd door de gemeente; graag schrijven richten naar het college
De vergadering wordt afgesloten.

