1.

Vergadering Algemene Vergadering Sportraad 24/04/2012

1. Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst.
Aantal stemgerechtigde aanwezigen: 29 (zie aanwezigheidlijst)
Volmachten: 12
Totaal aantal stemmen: 41
Vereist aantal stemmen: 41,5
Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Volmachten:
1.
Kazimoto Jonathan (VBS De Pinte) geeft volmacht aan Daniel Tiré
2.
Nico Fernandez (BC Polderbos) geeft volmacht aan Inge Temmerman
3.
Simon Van Damme (Gildeshotters) geeft volmacht aan Morel Jeroen
4.
Hilde Van Den Hende (TK Olympia) geeft volmacht aan Feys Geert
5.
Roger Vanderghote (Petanqueclub Zonnebloem) geeft volmacht aan Matthys Julien
6.
Geert Van Renterghem (MVC Begonia) geeft volmacht aan Johan Tack
7.
Vander Beken Erwin (Zevergem Sportief) geeft volmacht aan Bonne Willy
8.
Georges Willaert (Tasseikan VZW) geeft volmacht aan Andy Willaert
9.
Lena Zolobowska (Tasseikan VZW) geeft volmacht aan Andy Willaert
10.
Jozef Van Der Looven (Petanque Edelweiss) geeft volmacht aan Vermaerke Rita
11.
Kris Van Damme (BBC Latem De Pinte) geeft volmacht aan Jan Gesquiere
12.
Christine Van Dorpe (BBC Latem De Pinte) geeft volmacht aan Jan Gesquiere
Volmachten kunnen volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement enkel aan andere leden
van de AV gegeven worden, personen die geen lid zijn van de AV kunnen bijgevolg niet
gevolmachtigd worden om te stemmen.
2. Dagorde
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering van 1 maart 2011
3. Jaarverslag en financieel verslag 2011
 verslag van de rekeningnazieners
 goedkeuring van de jaarrekening
 kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners
4. Rekening 2012 – stand van zaken
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5. Toelichting svz realisatie sportpark Moerkensheide (door schepen Dekimpe)
6. Kampioenenviering op 2 dec 2012: oproep kandidaten
7. Nieuws van de Sportdienst:
 MTB netwerk
 Permanente loopomloop
 Uit-beurs op 5 mei en Uit kalender.
8. Varia en rondvraag
1.

Verwelkoming door de voorzitter.

Er zijn onvoldoende aanwezigen daardoor wordt de vergadering geschorst.
Alle aanwezigen worden hierbij uitgenodigd naar een 2e AV zoals vermeld op de uitnodiging.
Om 20u15 start de 2e AV.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 1 maart 2011.
Het verslag van de algemene vergadering van 1 maart 2011 wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag en financieel verslag 2011



Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2011 (zie bijlage)
Penningmeester Daniël Tiré geeft toelichting over de jaarrekening van de sportraad.

INKOMSTEN 2011

UITGAVEN 2011
€

1 Werkingstoelage

236,85

€

1 Verzekeringen

2

2 Administratiekosten

3

3 Werkingskosten

4

4 Bankkosten

5

5 Belastingen, voorheffing, BTW

6

6 Diversen

7

7 Technici OCP (sportgala)

289,30
15,27
3,31

236,85

307,88

€

€

Overdracht vorige jaren

279,92

Inkomsten 2011

236,85

Zichtrekening DEXIA

Uitgaven 2011
Resultaat 2011

307,88
-71,03

Kas

175,69
33,20

Betalingen in uitvoering (-)
Rekening nog te ontvangen (+)
Over te dragen

208,89

TOTAAL

208,89



TOTAAL

208,89

Verslag van de rekeningnazieners: de rekeningnazieners met name Rita Termote en Julien
Matthijs zagen de rekeningen na en stelden geen onregelmatigheden vast.
Bijgevolg wordt er aan de AV voorgesteld de rekeningen goed te keuren en
kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur.
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Goedkeuring van de jaarrekening: de AV keurt de jaarrekening 2011 goed.



Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners: de AV verleent kwijting aan de
bestuurders en de rekeningnazieners.

4. Rekening 2012 – stand van zaken
Penningmeester Daniël Tiré geeft toelichting over de stand van zaken betreffende de rekeningen
van de sportraad.

INKOMSTEN 2012

UITGAVEN 2012
€

€

1 Werkingstoelage

1 Verzekeringen

2

2 Administratiekosten

3

3 Werkingskosten

4

4 Bankkosten

5,39

5

5 Belastingen, voorheffing, BTW

1,14

6

6 Diversen

7

7 Technici OCP (sportgala)
0,00

6,53

€
Overdracht vorige jaren

€

208,89

Inkomsten 2012

0,00

Uitgaven 2012
Resultaat 2012

6,53
-6,53

Zichtrekening DEXIA

169,16

Kas

33,20

Betalingen in uitvoering (-)
Rekening nog te ontvangen (+)
Over te dragen

202,36

TOTAAL

202,36

TOTAAL

202,36

5. Toelichting svz realisatie sportpark Moerkensheide (schepen Dekimpe)
1. Scenario analyse
Tijdens het opmaken van het voorontwerp werden een aantal scenario’s overwogen. Na
een reeks van werkvergaderingen is er voor een scenario met volgende voorzieningen
gekozen:
1. OMGEVING
-

Kantine met tribune (200 plaatsen) en cafetaria (zie gebouw)
Centraal plein met fietsenstalling voor 90 fietsen
Parking 200 wagens volgens RUP en uitbreiding met plaats voor 175 wagens met
aansluiting tot het Hageland
Hoofdvoetbaldveld
Twee oefenvelden waarvan één in kunstgras (combiterrein hockey/voetbal)
Atletiekpiste (6 rondbanen en 6 sprintbanen) + bijhorende accommodaties
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-

Finse piste (1km)
Petanquevelden (10st)
Multisportterrein
Skateplein
Duiveltjesvelden
Nodige afsluitingen en ballenvangers
Groenaanleg cfr. RUP (bufferbeplanting en 10% van het totale terrein)

2. GEBOUW
-

Toegang en sas
De toegang met onthaalfunctie is duidelijk afleesbaar in de gevel en situeert zich in de
kopgevel (noordwest gericht) die rechtstreeks uitgeeft op het voorplein en de parking. De
inkomruimte geeft ontsluiting tot de secretariaatsfunctie voor de voetbalclub en de
atletiekclub, de vergaderzaal, de sanitaire voorzieningen en kleedruimtes met douches
voor alle clubs. Via een trap en lift is de cafetaria, de onthaalruimte, sanitair blok en de
keuken met berging op het verdiep bereikbaar.
Verduidelijking kleuren op het plan:
ROZE: circulatieruimtes
PAARS: Kleedkamers
GEEL: Berging
ROOD; Technische ruimtes

-

Cafetaria verdieping
De cafetaria heeft een drievoudige zichtlocatie: namelijk op het wedstrijdveld voor voetbal
met aanleunend een tribune, op de achtergelegen voetbalvelden en tennisterreinen en ten
derde op de atletiekpiste.
Langs twee zijden (zuid - oost) is er de mogelijkheid om de activiteiten op de
achtergelegen voetbalvelden, de tennisvelden en de atletiekpiste te bekijken op een
overdekt terras. De cafetaria wordt zo transparant mogelijk gehouden zodat men een blik
krijgt over het ganse sportcomplex.
De tribune wordt afgeschermd via een luifelconstructie en is gelegen in het noorden.
Er is een plateau voorzien voor andersvaliden en/of pers (gelijk niveau met de cafetaria)

-

Kleedruimtes
De kleedruimtes (kleine en grote) zijn bereikbaar via een centrale gang binnenin het
gebouw, of rechtstreeks van buitenuit via de centrale doorsteek onder het gebouw.

-

Bergingen
De verschillende bergingen voor oa voetbal, groenonderhoud, petanque, tennis en andere
sporten zijn gesitueerd deels onder de tribune, deels links en deels rechts ervan.
Wij hebben geopteerd om alle bergingen centraal te groeperen rond het hoofdgebouw om
geen versnippering van gebouwen te bekomen op het terrein. Door de inplanting van het
gebouw in het midden van het terrein zijn de bergingen vanuit alle hoeken van het terrein
vlot bereikbaar.

-

Tribune
De tribune is gelegen langsheen het hoofdvoetbalveld bovenop een aantal bergingen. De
tribune is bereikbaar via de cafetaria en via een trap vanaf het veld.
Vanaf de overdekte buitenruimte aan de cafetaria heeft men uitzicht op de tennisvelden,
de 2 voetbalvelden in het oosten, de atletiekpiste en twee andere voetbalden.
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2. Duurzaamheidsmaatregelen
1. OMGEVING:
Duurzame materiaalkeuze verhardingen voor parking, piste, pleinen en circulatie: zie punt 3
verantwoording materiaalkeuze
2. GEBOUW:
Elektriciteit
Naast de basisinstallatie elektriciteit, kunnen een aantal bijkomende installaties opgenomen
worden om de gebruiksvriendelijkheid, comfort, veiligheid, controle- en
inventarisatiemogelijkheden binnen het complex te verhogen en het energieverbruik te
beperken.
- Gestructureerde bekabeling;
- Verlichtingsarmaturen daglichtgestuurd laten werken, in dit geval dan vooral in de
cafetaria;
- Zoveel mogelijk daglicht binnen halen om een zo weinig mogelijke noodzaak aan
kunstmatige verlichting te hebben;
- Waar mogelijk verlichting op bewegings- of aanwezigheidssensoren laten werken;
- Plaatsen van fotovoltaïsche panelen in de toekomst.
Sanitair, centrale verwarming en ventilatie
- keuze van een milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord verwarmingssysteem op lage
temperatuur, welke zal resulteren in lagere kosten qua energieverbruik;
- Keuze om het beheersysteem van de HVAC-installatie volledig geautomatiseerd te laten
werken met warmtelevering in functie van behoeftes, weersomstandigheden en
koppelingen naar alle andere onderdelen van de installatie. De verwarming en luchtgroep
in functie van de weersomstandigheden en in functie van de bezettingsgraad laten
werken. Er dienen twee luchtgroepen te worden voorzien. Eén voor de cafetaria op het
verdiep en één voor de kleedruimtes en sanitaire ruimtes op het gelijkvloers. Voor de
burelen en de vergaderruimte kan een apart dakextractor voorzien worden;
- Aangepaste temperatuursregeling i.f.v. buitentemperatuur;
- Verwarming: HR condenserende gasketel;
- Leidingen sanitair en warm water: beperking warmteverliezen door voldoende te isoleren
van de leidingen, het kraanwerk, collectoren, e.d.;
- Ventilatiesysteem met luchtdichtheid V50 = 4.5m³/Jm², luchtgroep met hoogrendement:
min. 75% en met warmterecuperatie;
- In de cafetaria kan de verwarming gebeuren via inblaas van warme lucht. In de
kleedkamers en gangen: verwarming d.m.v. radiatoren waarbij elke radiator individueel
gestuurd wordt d.m.v. een klep op de collector.
Deze kleppen zijn gestuurd door:
I. Klok
II. Voeler in de ruimte
Sanitair
- Het eventueel voorzien van een zonneboilerinstallatie met zonnecollectoren voor de
voorverwarming van het sanitair warm water. Of door middel van een condenserende
gasboiler opgesteld in de stookplaats;
- Leidingen in de chape;
- Per douchegroep een thermosstatische mengkraan te voorzien aan het vals plafond. Een
douchekop met drukknop per individuele gebruiker;
- Goed doordacht veilig systeem voor warm water i.f.v. de legionellabestrijding;
- Hangtoiletten met regenwaterrecuperatie;
- Regenwaterrecuperatie ook voor dubbele dienstkranen, dienstkranen voor wasmachine,
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-

e.d.
Lavabo’s te voorzien van koud water met duwkraan of infraroodsturing;
Urinoirs met infraroodsturing en automatische spoeling.

3. Verantwoording van de systeem-, toestel- en materiaalkeuze
1. OMGEVING:
Infrastructuur
Parking: rijweg in KWS verharding omwille van intensief gebruik, staanplaatsen in
waterpasserende betonstraatstenen met grasvoeg om een maximale infiltratie te hebben.
Inkomplein: plein is voorzien in een geslepen betontegel 60x60cm met een hogere
duurzaamheid en een beter afgewerkt opp. van de tegels
Padenstructuur: paden zijn verhard in ter plaatste gestorte beton, hierdoor is de kans dat er
onkruidgroei ontstaat tussen de voegen nihil.
Atletiekpiste: in overleg met het bestuur is er gekozen voor een piste met polyurethaan
ondergrond in zwarte rubber met een rode spuitlaag, dit omwille van een betere
duurzaamheid en minder onderhoud.
Beregening: er wordt een beregeningsinstallatie voorzien door middel van aftakpunten op het
veld. Het systeem bestaat uit een handgetrokken wagen die zichzelf terug keert en een
voetbalveld in twee maal kan besproeien. Het systeem is door zijn flexibiliteit over het ganse
sportpark toepasbaar.
Verlichting: volgens de normen worden er lichtmasten ingeplant voor het hoofdvoetbaldveld,
twee oefenvelden, atletiekpiste (in twee fasen), Finse piste, duveltjesvelden, tennis en
parking.
GEBOUW:
Het gebouw wordt opgetrokken in traditioneel metselwerk. Om de constructie van het verdiep
zo licht mogelijk te houden voorzien we deze in stalen kolommen en dakliggers. Zo kan de
dakuitkraging voor het overdekte terras en de tribune makkelijk gerealiseerd worden.
Gevelmateriaal: voor het hoofdgebouw wordt traditioneel gevelparement in donkergrijze kleur
voorzien, voor de bergingen en tribune betonmetselwerk in een lichtgrijze kleur.
De dakbedekking en verdichting in EPDM.
De binnenmetselwerken worden opgetrokken uit betonstenen die zichtbaar blijven.
Buitenramen- en deuren uit aluminium, cfr. aan het gevelmetselwerk waarin ze zich
bevinden.
Gebruik maken van superisolerende beglazing. De beglazing in het oosten – zuiden en westen
worden zonnewerend voorzien. Door de grote dakuitsteken in de zuid-westgevel is er geen
bijkomende zonnewering of koeling nodig om de warmte en de zonnestralen tegen te houden.
3. Plan van aanpak (timing, fasering).
1. FASERING:
De fasering besproken tijdens de werkvergaderingen zal als volgt verlopen:
FASE 1:
- Rooiingswerken + effenen van gronden
- Bouw van kantine en tribune
- Aanleg tijdelijke steenslagparking
- Aanleg hoofdvoetbalveld
- Aanleg petanqueplein en inkomplein en interne verhardingen
- Aanleg bufferbekken
- Aanleg oefenvelden (één natuurgras en één kunststofgras)
- Aanleg atletiekpiste
- Aanleg Finse piste
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FASE 2:
- Aanleg parking en nieuwe toegangsweg 6m
- Aanleg multisportterrein en skateplein
- Aanleg duiveltjesvelden
- Aanleg binneninrichting atletiekpiste
- Aanleg van beplantingen
- Uitbreiding Finse Piste
FASE 3:
- Aanleg tennispleinen
Dit scenario werd uitgebreid toegelicht door schepen Dekimpe.
6.

Kampioenenviering: 2 dec 2012 om 10u.

Oproep van de voorzitter aan de clubs om spontaan kandidaten voor te dragen of deze kenbaar
te maken aan de sportraad. De sportraad kan deze dan op haar beurt voordragen.
Een filmpje mag en kan een meerwaarde zijn voor de toelichting van de kandidatuur maar is niet
verplicht, een fotoreportage is ook waardevol.
7.


Nieuws van de Sportdienst:
MTB netwerk: verbindingslus MTB Polderbos – Nazareth (toelichting door de
sportfunctionaris) :
Het dossier werd op 16 april 2012 samen met het advies van de sportraad en het advies
van de minaraad voorgelegd ter goedkeuring aan het college.
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Mountainbikenetwerk Leiestreek (project provinciale sportdienst + Bloso)
Momenteel zijn er 3 mountainbikenetwerken ontwikkeld en dat loopt goed. Er is voor
gekozen per burensportdienst te werken. Dit jaar en volgend jaar staat de Leiestreek op
het programma. Dit is een project van ongeveer één jaar exclusief realisatie.
Het is ook de bedoeling om zowel binnen als buiten de Burensportdienst met bestaande
routes verbindingen te maken met routes uit buurgemeentes. Momenteel hebben enkel
Gavere en Nazareth een piste. Bedoeling is om ook in de andere gemeentes linken te
leggen en een grote nieuwe lus te maken over de gemeentes Deinze, Nevele en Aalter.
Voor de regio Gent is beslist om vanuit de deelgemeentes met sporthal linken te leggen
naar de dichtstbijzijnde Burensportdienst. Voor de Leiestreek zijn dat Drongen en
Zwijnaarde.
Stappenplan:
1. Samenstellen kleine werkbare werkgroepen per gemeente (3 à 4 personen,
evt. milieu en stedenbouw erbij betrekken indien nodig).
2. Werkgroep werkt een voorstel van MTB-trajecten uit, vanuit het sportcentrum
naar de buurgemeenten (bij voorkeur met fiets-gps te verkrijgen bij de
provinciale sportdienst).
3. Aantrekkelijke MTB-Trajecten opzoeken, rekening houdende met de criteria.
4. Overleg met buurgemeentes,
5. Overleg met provinciale sportdienst en Bloso.
6. Goedkeuring gemeentelijk niveau (in verschillende stappen).
7. Goedkeuring provinciaal niveau.
8. Definitieve goedkeuring door de provinciale commissie Sport en Natuur.
9. Materiaalfiches (ter verduidelijking: connectieborden = detailborden netwerk bij
splitsing)
10. Lay-out’en van de netwerk- en connectiekaarten
11. Aanbesteding
12. Plaatsing (o.l.v. deskundigen van de sportdienst of werkgroep; richtlijnen voor
plaatsing moeten gevolgd worden)
13. Follow-up (onderhoud door eigen gemeente)
Timing: Start oktober 2011– belangrijke deadline: in september 2012 moet materiaal
besteld kunnen worden.
De routes van Gavere en Nazareth zijn te vinden op
www.vlaamsemountainbikeroutes.be.
Belangrijk is dat de provincie nu is gestart met de uitbouw van het MTBnetwerk in de
Leiestreek.
Aan De Pinte wordt gevraagd om via de kortst mogelijke weg de verbinding te maken met
de Pelgrimroute van Nazareth aan de Langedreef van de Hospicebossen.
Wegwijzers en palen worden gesubsidieerd door Bloso en geplaatst door onze mannen
van de TD onder leiding van de sportfunctionaris.
De criteria voor het percentage onverhard zijn voor ons niet van toepassing, het gaat
immers om een gele verbindingsweg van Polderbos tot de Langedreef op de grens van
Nazareth.
De sportraad en de minaraad geven unaniem gunstig advies voor verdere uitwerking van
het project.
Een schrijven werd opgemaakt en ondertekend.
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Gemeentelijke loopomloop Scheldevelde (toelichting door de sportfunctionaris)

Achtergrond: het aantal joggers kent de laatste jaren een sterke groei. De vraag naar het
ontwikkelen en bewegwijzeren van permanente loopomlopen neemt dan ook toe. Om de
wildgroei van initiatieven en bewegwijzeringtechnieken tegen te gaan, voor de duidelijkheid en
uniformiteit bij de sporter, en voor een gegarandeerde kwaliteit is een gecoördineerde en
planmatige aanpak noodzakelijk om een degelijk beleid te voeren. Met de uitbouw van een
loopnetwerk wil de Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen een kwalitatief hoogstaande
loopinfrastructuur aanbieden die zowel aan de verwachtingen van een recreant (start-to-runner)
als aan die van een geoefende sporter of atleet kan voldoen.
Het opstellen van richtlijnen voor de opmaak van loopomlopen heeft tot doel:
• een kwalitatief, waardevol aanbod van loopomlopen binnen Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen
• een uniforme bewegwijzering te bestendigen.
De Pinte gaat in op het voorstel om in de gemeente een loopomloop uit te werken.
Het voorstel zie plan in bijlage: het betreft een loopomloop van 5,9 km onderverdeeld in 2
lussen.
Een korte lus van 3.358 m en een lange lus van 5.970 m.
77% is onverhard en 23% verhard waarmee we aan de voorwaarde van het gevraagde
onverharde percentage van Bloso van 80% benaderen.
Op het plan zijn ook de overlappingen met de te ontwikkelen ruiterpaden aangeduid.
Bloso en de provinciale sportdienst zien voor deze korte stukken geen problemen daar ze breed
genoeg zijn.
Het voorstel werd voorgelegd aan Bloso en de provinciale sportdienst en goed bevonden voor
verdere uitwerking.
Het voorstel werd aanvankelijk uitgewerkt met de joggingclub en werd bij het finaliseren ook nog
eens teruggekoppeld naar de club.
Iemand van de club (waarschijnlijk Geert Deconinck) zal het peterschap van de route
waarnemen.
De peter zal op geregelde tijdstippen het parcours verkennen en de nodige instructies doorgeven
aan de sportdienst voor het permanent onderhoud van de omloop. Vb snoeien van struiken die
bijvoorbeeld de bordjes verbergen, verdwenen of beschadigde wegwijzers, ….
Op vrijdag 27 januari bracht ik persoonlijk een bezoek aan de familie Sergeant – De Clercq en ik
voorzie geen problemen ivm met de toestemming om de weg langsheen de OLV van Hemelrijk
Kapel te bekomen.
De heer Sergeant zal ook betrokken worden om te bepalen waar we best de wegwijzers plaatsen
op zijn eigendom.
Op 12 maart had ik overleg met Hilde Boelaert, secretaris van het OCMW.
Haar advies:
1.
de Scheldevissers contacteren om te zien of het stuk langs het water niet in conflict
komt met de activiteiten van de vissers.
2.
Waarschuwingsborden plaatsen op het eerste stuk na de start waar joggers en fietsers
elkaar kruisen “opgelet joggers” en “opgelet fietsers”.
3.
Na goedkeuring op het college zal dit dossier voorgelegd worden aan de OCMW-raad.
Op 20 maart werd de omloop ter plaatse geïnspecteerd door BLOSO en de provinciale sportdienst
en werden volgende opmerkingen geformuleerd:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pijlen van de looprichting aanbrengen op de kaarten.
Aanvraag toestemming Natuur en Bos is niet nodig, dit wordt gedaan door de
provincie.
Bord met vermelding van de uren voor toegankelijkheid (van 7u tot 21u) schept
verwarring, joggers joggen in de zomer soms na 22u. (aanpassen? Verwijderen?)
Voor het gebruik van de private weg van familie Sergeant – De Clercq ziet men geen
probleem daar het een “private weg met openbare erfdienstbaarheid van doorgang”
betreft.
ontwerp en plaatsing starbord en bewegwijzering afstemmen met de huisstijl van het
parkbos (zuil en logo op het startbord)
Overeenkomst sluiten met de vissers en eventueel een alternatief door het bos
voorstellen?
Na goedkeuring van het college zal dit dossier ook voorgelegd worden aan de
werkgroep Parkbos via Mariska.

Op 3 april was er een overleg met de Scheldevissers, Schepen Blomme (bouw serviceflats) en
Geert Deconinck van de Joggingclub georganiseerd om mogelijke knelpunten van het stuk aan
het water te bespreken.
Dit dossier wordt voor advies voorgelegd aan de Minaraad, de werkgroep Parkbos, en de OCMW
raad.
Daarna zal het dossier, samen met de documenten van de wegbeheerders en eigenaars voor
toestemming gebruik, na definitieve goedkeuring samen met concreet voorstel voor de officiële
opening voorgelegd worden aan het cbs om vervolgens in te dienen bij het Bloso.
De sportraad geeft dan ook unaniem gunstig advies voor verdere uitwerking van dit project.
De raad dringt er wel op aan dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het veiligheidsaspect
i.v.m. dit initiatief.
Een schrijven werd opgemaakt en ondertekend.



Uit-beurs op 5 mei: Verenigingen van De Pinte stellen hun werking voor
(toelichting door de sportfunctionaris)

Iedereen welkom op de eerste UiTbeurs in De Pinte!
Op zaterdag 5 mei 2012 organiseert de dienst Vrije Tijd voor de eerste maal een UiTbeurs in De
Pinte. Tijdens deze UiTbeurs kan iedereen van 14 tot 17 uur genieten van infostanden,
initiatielessen en demonstraties aangeboden door de Pintse sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen. Het Ontmoetingscentrum Polderbos is the place to be!
“ De bedoeling is om je kennis te laten maken met het aanbod van de Pintse
vrijetijdsverenigingen en je te motiveren deel te nemen aan een of meerdere activiteiten of lid te
worden van een vereniging.
Tussen de activiteiten door kan je genieten van een drankje in de cafetaria.”
Programma
Het volledige programma (en de lijst met alle deelnemende verenigingen) vind je op
www.depinte.be/uitbeurs.aspx. Met verdere vragen kan je altijd terecht bij de dienst Vrije Tijd in
het OCP, tel. 09 280 98 50.
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Uit kalender

In het kader van de zoektocht naar een manier om gemeentelijke activiteiten beter bekend te
maken (onder andere via een nieuwe Agenda-module op de site), kwam de
communicatiedienst terecht bij UiT.
Om UiTpartner te kunnen worden, dient de gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen.
We kunnen deze voorwaarden gemakkelijk vervullen. De opleiding voor verenigingen is hun
belangrijkste vraag, maar ook hiervoor kunnen we een beroep doen op hun cursussen en
ervaring. Er zijn al 206 gemeenten Uitpartner.

Lancering UiTindepinte.be
Gemeente De Pinte wordt partner van Cultuurnet
UiT in De Pinte
De Gemeente De Pinte lanceert samen met Cultuurnet UiT in De Pinte. In de week van 16 april
2012 gaat de link www.UiTindepinte.be online. Wie hiernaar surft zal terecht komen op de
agenda UiT in De Pinte met activiteiten in De Pinte - Zevergem. Ook de startpagina van de
gemeentelijke website www.depinte.be wordt aangepast. Waar er vroeger een Agenda stond die
aangevuld werd door de gemeentelijke diensten zelf, zullen er voortaan activiteiten van De Pinte
te vinden zijn aangeleverd via de UiTdatabank.
Voordelen UiT in De Pinte
Door een samenwerking met CultuurNet Vlaanderen kan de gemeente ook gebruik maken van de
zoekmodule op haar website. Zo wordt zoeken op wat (evenementen, sport, uitgaan …), waar en
wanneer (vandaag, volgende week …) mogelijk. Bovendien profiteren de gemeente en de
verenigingen voor de bekendmaking van hun activiteiten mee van de bekendheid van de
UiTdatabank en kunnen we een ruimer publiek laten kennismaken met onze activiteiten.
Online ingeven van activiteiten
Het is de bedoeling dat alle activiteiten ingegeven worden in de UiTdatabank. Elke vereniging of
inwoner kan dit zelf doen voor zijn activiteiten. De gemeente staat in voor het beheer van de
activiteiten die plaatsvinden in De Pinte.
Opleiding voor verenigingen
Om de verenigingen vertrouwd te maken met de ingave van hun activiteiten in de UiTdatabank
wordt er een opleiding georganiseerd op donderdag 10 mei 2012 om 20 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Verenigingen kunnen inschrijven voor deze opleiding via
degenhard.desmet@depinte.be.
UiT in De Pinte in de Infokrant
De activiteiten die ingegeven worden in de UiTdatabank worden ook overgenomen in de
gemeentelijke Infokrant. De agenda, vooraan in de Infokrant, zal voortaan ook het UiT in de
Pinte logo dragen.


Nordic Walking initiatiereeks (toelichting door de sportfunctionaris)

In april en mei zal de sportdienst een lessenreeks Nordic Walking organiseren. Gedurende vijf
lessen geven we volwassenen en senioren de kans om kennis te maken met de sport. De lessen
vinden plaats op donderdagnamiddag van 15.30 tot 16.30 uur. We starten op donderdag 3 mei
en eindigen op donderdag 14 juni (op 17 mei en 7 juni zal er geen les zijn).
Wat is Nordic Walking?
Nordic Walking is sportief, intensief wandelen met behulp van twee speciale wandelstokken of
zogenaamde Nordic Walking poles. Het is in Finland ontstaan als zomertraining voor langlaufers.
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Vergeleken met normaal lopen zet Nordic Walking meer druk op de grond. Nordic Walkers maken
bovendien intensief gebruik van hun schouder- en bovenarmspieren, en krijgen een goede rug-,
borst- en buikspieroefening.
Een ander voordeel is dat door het gebruik van de poles de gewrichten van de onderste
ledematen veel minder belast worden, waardoor Nordic Walking ook voor mensen met slechte
knieën uit te oefenen is.
Kortom...met deze sport verbeter je je fysieke conditie, zorg je voor gewichtsvermindering
(energieverbruik tot 400 Kcal per uur) en train je je uithoudingsvermogen. Daarnaast is het een
veilige sport, ontwikkeld in samenwerking met medici, wetenschappers en fitnessprofessionals.
Voordelen van Nordic Walking
 Het verbetert de uithouding, bloedcirculatie en correcte lichaamshouding
 Ook op een laag inspanningsniveau geeft Nordic Walking grote fysieke effecten
 Het is een prima conditietraining
 Er is geen sportieve ervaring vereist
 Het zorgt voor veel minder belasting van de spieren en gewrichten van voornamelijk
enkels en knieën dan bij lopen of joggen
 De sport kan beoefend worden door jong en oud, alleen of in groep
 NordicWalking kan overal uitgeoefend worden: in parken, in het bos...

8.

Varia en rondvraag

Toelichting drugpunt

MEER VAN ZONDER…
… wil verenigingen en clubs aanmoedigen om een evenwicht te vinden in het aanbod alcoholische
en alcoholvrije dranken.
SPORT…
... is gezond, plezant, ontladend, deugddoend, sociaal en een ontmoetingsmoment, waar vaak
een glas geklonken wordt. Meer van Zonder wil ook hier meer keuzevrijheid bieden om alcoholvrij
te drinken zonder veroordelend te zijn: wie graag alcohol drinkt, kan dat, wie geen alcohol drinkt,
heeft bij voorkeur voldoende alternatieven.
DRUGPUNT…
… daagt jullie uit. Pas Meer van Zonder toe (werk een actie uit, maak de campagne bekend, bied
een ruim assortiment alcoholvrij aan, …) en ontvang gratis drinkbussen voor de actieve leden.
Voor meer informatie, tips en/ of ondersteuning:
-

www.meervanzonder.be

-

Filip en Tineke ( 09 381 86 64 of info@meervanzonder.be )
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Uitnodiging voor het vormingsinitiatief PRIMA, met als thema
Energie of energy?
Vrijdagvoormiddag 11 mei
PAC Gouvernementstraat 22, Gent
Energydrinks zijn “dagelijkse kost” en vooral populair onder de jongeren.
Over welke dranken gaat het precies? Wat zijn die zogeheten sportdrankjes, die in de kantine van
de sportclub vaak te vinden zijn? En wat zit er in feite in Red Bull, Monster en Burn? Waarom
zouden ze zo ongezond zijn als ze zogenaamd onze sportprestaties bevorderen? Moet er niet een
verbod komen op de verkoop van energydrinks in de supermarkten en automaten?
De vormingsvoormiddag is volledig gratis, maar inschrijven via preventie@oost-vlaanderen.be is
verplicht.
Alle informatie is te vinden op de website van Drugpunt.
 Sportelen (toelichting door de sportfunctionaris)
De Pinte heeft zich ingeschreven als kandidaat voor sportelgemeente (actie van BLOSO).
Om de titel ‘Sportelgemeente 2012’ te ontvangen moet de gemeente voldoen aan de 6
onderstaande criteria:
1.
De gemeente organiseert een overleg met diverse lokale organisaties die actief (kunnen)
zijn rond seniorenwerking in het algemeen en seniorensport in het bijzonder (Seniorenraad,
Welzijnsraad, OCMW, dienstencentra, seniorenverenigingen, sportclubs met seniorenwerking,…).
2.
De gemeente organiseert minimum 1 gemeentelijke Sportelactiviteit. Deze activiteit moet
gecoördineerd worden door de sportdienst en gebeuren in samenwerking met zo veel
mogelijk seniorensportclubs of sportclubs met seniorensportwerking.
3.
De gemeente maakt gebruik van het logo en de naam Sportelen bij alle gemeentelijke
Sportelinitiatieven.
4.
De gemeente geeft de gemeentelijke seniorensportinitiatieven in als ‘Sportelactiviteiten’
op de Sportelwebsite.
5.
De gemeente besteedt aandacht aan Sportelen op de gemeentelijke website en legt
een link naar de Sportelwebsite (www.sportelen.be).
6.
De gemeente neemt Sportelinformatie (bijvoorbeeld: een artikel rond de gemeentelijke
Sporteldag) op in het gemeentelijk infoblad (minimum 1 keer).
Indien we aan een aantal suggestieve criteria voldoen (zie folder) kunnen we in aanmerking
komen voor de super sportelgemeente. Hieraan is een geldprijs verbonden van 5.000 €.
Er is in september 2012 een officiële bekendmaking gepland.
Stand van zaken voor De Pinte
Graag zouden we met de gemeentelijk sportdienst willen deelnemen aan deze actie en eventueel
gaan voor de super sportelgemeente.
We voldoen reeds aan de basiscriteria en willen graag werk maken van de bijkomende criteria om
mee te dingen voor de super sportelgemeente 2012.


Agendapunt aangebracht door Rita Termote
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Dance Reaction kon veelvuldig geen gebruik maken van de spiegelzaal voor wekelijkse
regelmatige activiteiten.
van september 2011 tot en met december 2011
11 x
van januari 2012 tot heden
3x
Dit gaat over 72 uren
Als er gemiddeld 20 kinderen per les komen, zijn dat 1440 betrokken momenten en evenveel
verwarring. (In eerste instantie – ging het over 17 dagen)
Probleem:
Ouders brengen hun kind (verkeerdelijk) naar de spiegelzaal, treffen een lege zaal aan en
moeten daarna naar De Kleine Prins rijden, waar de lessen doorgaan omdat de club een
bericht kreeg dat de spiegelzaal niet beschikbaar was.
Gevolgen:
Kinderen worden aan het OCP afgezet, maar moeten in De Kleine Prins zijn
Kinderen lopen alleen over straat in paniek , en worden al dan niet door andere ouders
opgepikt en afgezet
Car-pool- Ouders weten niet waar ze de kinderen moeten ophalen
Dus Algemene frustratie en onveiligheid
Vraagstelling:
Niet-gebruik spiegelzaal van regelmatige gebruiker Dance Reaction tot minimum beperken
aub!
De sportraad erkent dit probleem als dusdanig en verwijst door naar de cultuurraad.
Deze vraag wordt in ieder geval meegenomen door de dienst VT bij de uitwerking van de
ontwerptekst van de aanpassingen van het gebruikersreglement.
Dank van de voorzitter voor de constructieve bijdrage door de aanwezigen.
Voor verslag: Ann De Vreese
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