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Vergadering installatievergadering Sportraad 28/03/2013

1. Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst in bijlage.
Er kan op deze vergadering gestemd worden ongeacht het aantal aanwezigen.
Verontschuldigd:zie aanwezigheidslijst.
2. Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwelkoming door de voorzitter
Voorstellen nieuwe schepen van sport
Toelichting opdracht adviesraad
Aanvaarding kandidaturen
Aanstelling deskundigen
Aanduiden van de
 rekeningnazichters voor boekjaar 2013
 vertegenwoordigers in vzw Sportbeheer
 vertegenwoordiger + plaatsvervanger in provinciale sportraad
 vertegenwoordigers in de gemeentelijke adviesraden (zie bijlage voor meer info
betreffende de taken en bevoegdheden van deze adviesraden)
7. Verkiezing leden Raad van Bestuur (max 7 bij geheime stemming)
8. Opschorting van de vergadering: Raad van Bestuur verdeelt de verschillende functies
9. Bekendmaking functieverdeling Raad van bestuur aan de AV door de (nieuwe) voorzitter
10. Kampioenenviering op 1 dec 2013: oproep kandidaten
11. Nieuws van de sportdienst
12. Varia en rondvraag
1. Verwelkoming door de voorzitter.

De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Voorstellen nieuwe schepen van sport.
De nieuwe schepen van sport Dhr. TrudoDejonghe stelt zich kort voor.
De sportraad wenst hem veel succes toe en rekent op een goede samenwerking.
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3. Toelichting opdracht adviesraad.
De sportraad fungeert als spreekbuis voor de Pintse sport(ers)(verenigingen) naar het
gemeentebestuur toe en geeft, op vraag van het college of uit vrije wil, adviezen aan het
gemeentebestuur in verband met onderwerpen die te maken hebben met het gemeentelijk
sportbeleid
De afgevaardigden die lid van een adviesorgaan willen zijnmoetenin de eersteplaats hun
kandidatuur stellen om het algemeen belang van de sportraad te dienen enniet dat van hun eigen
club.
De hoofdtaak van de sportraad is en blijft prioritair het formuleren van adviezen hetzij spontaan
of op vraag van het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur moet aantonen dat ze de sportraad heeft betrokken bij de opmaak van de
strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. De sportraad bespreekt
ook jaarlijks de door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld
sport maar moet hierover geen advies uitbrengen.

4. Aanvaarding kandidaturen AV en RvB
Alle kandidaturen voor de AV werden doorgelicht door de sportdienst en de lijst wordt
overlopen.
Alle kandidaturen kunnen aanvaard worden.
•

Hierbij werden Tasseikan en VC Zevergem niet opgenomen wegens het niet voldoen aan artikel 3
punt a.
De RvB van de sportraad stelde voor om samen met het erkenningsreglement ook de statuten te
herzien.
Het voorstel om het aantal van 50 actieve leden woonachtig in de gemeente te verminderen naar
25 zal bekeken worden.

5. Aanstelling deskundigen.
•

Er zijn geen kandidaturen binnen gekomen van deskundigen. Wie personen kent die
voldoen aan de criteria zoals vermeld in de staturen kan deze altijd voordragen aan de
RvB.

6. Aanduiden van
Rekeningnazieners:

1.Julien Matthys
2. Hilde Van Den Hende

Vertegenwoordigers VZW Sportbeheer:

1.Bracke Diederik
2. Tack Johan
3. Tiré Daniël
4. Inge Temmerman
5. Robert Wojtowics
6. Roland Van Eechout
7. Nico Fernandéz

De huidige vertegenwoordigers blijven nog aangesteld tot de vernieuwde statuten worden
goedgekeurd door de AV van de VZW Sportbeheer.
Deze zijn nu bij de hogere overheid om te laten goedkeuren.
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Vertegenwoordiger provinciale sportraad:Inge Temmerman
Plaatsvervanger provinciale sportraad: Alexander Vanryckeghem
Vertegenwoordigers in de gemeentelijke adviesraden:
Cultuurraad: Hilde Serras
Milieu en Natuurraad/Mina-raad:Diederik Bracke
Seniorenraad: Daniël Tiré
Jeugdraad: Lieve Roegiers
Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning: Ann De Vreese
Gros:
Adviesraad voor veiligheid en verkeer: Chantal Scherpereel
Beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek:
Beheersorgaan socioculturele infrastructuur:

• Kandidaturen voor de RvB:
Nico Fernàndez (BC Polderbos)
Inge Temmerman (GSF Badminton)
Alexander Vanryckeghem (BBC Latem-De Pinte)
Solie Armand (Indiana)
Tiré Daniël (Tennisclub)
Er kwam een laattijdige kandidatuur binnen van Geert Depestele (J&V)
Ook Steven van Durme (Tennisclub/school) zou ambitie hebben om toe te treden tot de RvB.
De kandidatuur van Diederik Bracke werd door een vergissing van zijn voorzitter niet
ingediend.
De Raad van Bestuur stelt dat enkel de kandidaten die hun kandidatuur tijdig indienden
volgens de afspraken die in de uitnodigingsbrief stonden nu in aanmerking kunnen komen om
te worden verkozen.
Later kan dan nog een oproep worden gedaan om in een volgende AV van de sportraad de
twee nog vacante mandaten in te vullen.
7. Verkiezing leden Raad Van Bestuur
Stembiljetten worden uitgedeeld en er wordt overgegaan tot de geheime stemming.
Alle De kandidaten behalen de bij art. 11 van de statuten vereiste meerderheid en worden
door de AVaangesteld als lid van de Raad van Bestuur van de sportraad.
8. Opschorting van de vergadering
De vergadering wordt opgeschort en de verdeling van de functies wordt besproken.
9. Bekendmaking de verdeling van de functies
Tiré Daniël (Tennisclub): voorzitter
Inge Temmerman (GSF Badminton): ondervoorzitter
Alexander Vanryckeghem (BBC Latem-De Pinte): secretaris
Nico Fernàndez (BC Polderbos): penningmeester
Solie Armand (Indiana): bestuurder
Er blijven nog 2 plaatsen vacant die later nog kunnen ingevuld worden.
De voorzitter dankt voor het vertrouwen en hoopt vurig dat hij samen met zijn collegabestuurders en alle leden van de sportraad voorbeeldig werk zal kunnen leveren om de
sportwerking in de gemeente gunstig te promoten en bij te staan.
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Hij dankt ook de afscheidnemende voorzitter en bestuurders, die met een kleine attentie worden
bedacht.

10. sportgala 2013 op 1 december - oproep kandidaten
De Voorzitter doet een oproep om in de clubs nu al na te denken om kandidaten voor te dragen
voor het sportgala voor de categorieën: sportman, sportvrouw, sportclub/ploeg, sportverdienste.
Het reglement is te verkrijgen op de sportdienst.

11.Nieuws van de Sportdienst:
a) MOUNTAINBIKENETWERK
•

MTB netwerk: verbindingslussen MTB De Pinte – Nazareth (toelichting door de
sportfunctionaris) :
Het dossier (traject 1 Polderbos- Pelgrimroute - Deurlestraat) werd op 16 april 2012
samen met het advies van de sportraad en het advies van de minaraad voorgelegd ter
goedkeuring aan het college.
Het dossier (traject 2 Zwijnaarde – Pelgrimroute - Scheldemeersen) moet nog samen met
het advies van de sportraad en het advies van deminaraad voorgelegd worden ter
goedkeuring aan het college.Er is reeds een principiële goedkeuring van het college.

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.

De routes van Gavere en Nazareth zijn te vinden op
www.vlaamsemountainbikeroutes.be.

Belangrijk is dat de provincie nu bijna klaar is met de uitbouw van het MTBnetwerk in de
Leiestreek.
Aan De Pinte werd gevraagd om via de kortst mogelijke weg de verbinding te maken met
de Pelgrimroute van Nazareth aan de Deurlestraat en de verbindingslus die van
Zwijnaarde over grondgebied De Pinte (Zevergem) met de Pelgrimroute verbinding maakt
in de Scheldemeersen.
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, die als aanrijroute wordt aanzien.
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De sportraad en de minaraadgeven unaniem gunstig advies voor verdere uitwerking van
het project.
Officiële opening op zaterdag 8 juni 2013 in Nazareth: fietsclubs zullen hiervoor een
uitnodiging ontvangen.
b) COMMUNICATIE

•

Uit kalender

In het kader van de zoektocht naar een manier om gemeentelijke activiteiten beter bekend te
maken in 2012 (onder andere via een nieuwe Agenda-module op de site), kwam de
communicatiedienst terecht bij UiT.
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 ging 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 gemeenteen 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.
Oproep aan alle verenigingen om hun activiteiten in te geven via de Uit databank.
Vragen en problemen bij het invoeren van activiteiten?
Collega Degenhard De Smet staat voor u klaar om te begeleiden en de nodige uitleg te
verschaffen
degenhard.desmet@depinte.be.
c) SPORTELEN (toelichting door de sportfunctionaris)

Vorig jaar deed onze gemeente ook mee aan deze actie en kregen we uiteindelijk het label
“Sportelgemeente 2012” toegekend. Meer nog, we waren zelfs bij de 5 genomineerde gemeenten
voor de titel Supersportelgemeente 2013.
VZW Sportbeheer nam dan ook onmiddellijk het initiatief om in te tekenen voor de gelijkaardige
actie in 2013.
Om de titel ‘Sportelgemeente 2013’ te ontvangen moet de gemeente voldoen aan 6 criteria.
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Indien we aan een aantal suggestieve criteria voldoen kunnen we in aanmerking komen voor de
titel “super sportelgemeente”. Dit jaar zullen 5 gemeenten ipv 1 gemeente deze titel krijgen.
Hieraan is een sportelprijs verbonden twv € 3.000 met daarnaast nog een heel aantal
bijkomende, naar mijn mening, zeer waardevolle prijzen.
Er is in november 2013 een officiële bekendmaking gepland met in december 2013 de provinciale
huldigingen.
Stand van zaken voor De Pinte
Graag zouden we met de gemeentelijke sportdienst willen deelnemen aan deze actie en opnieuw
gaan voor de titel “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 2013.
Wij gaan voor de overwinning !!!
d) MULTI-MOVE FOR KIDS (toelichting door de sportfunctionaris)
'Multimove voor kinderen' is een proefproject op lokaal niveau rond een gevarieerd
bewegingsaanbod voor jonge kinderen van 3 tot 8 jaar. Het project onderstreept het belang
van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en
levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Wat houdt dit concreet in?
30 lessen (min. 1 les/week) aanbieden aan 3- t/m 8-jarigen, waarbij kinderen minimaal 45 min
en maximaal 75 min effectief bewegen
Periode: september tot juni
Samenwerken met lokale partners
Lesgevers moeten minimaal 17 jaar zijn (hulplesgevers minimaal 16 jaar)
Bewegings- en spelvormen aanbieden volgens de 12 bewegingsvaardigheden a.d.h.v.
lesgeversmap
Vernieuwend werken (op vlak van aanpak, werkvorm, partnership, doelgroepen, setting,
accommodatie, communicatie, ... of combinaties hiervan)
Streven naar duurzaamheid van het project
In 2012 gingen 13 lokale besturen van start, in 2013 komen er nog eens 17 nieuwe bij.
Daar wij ons nagenoeg volledig kunnen vinden in de visie en de doelstellingen zouden wij willen
meewerken aan dit project.
Indien onze gemeente bij de 17 geselecteerden is kunnen wij van financiële ondersteuning
genieten (1.400 euro, we ontvangen tevens een starterpakket: mappen met lesfiches, T-shirts
voor de lesgevers, banners, folders, ….) Er worden opleidingen en infomomenten voorzien voor
medewerkers en begeleiders.

e) VRIJWILLIGERS (toelichting door de sportfunctionaris)

In de beleidsplannen sport, cultuur en jeugd komt steeds het ‘ondersteunen van vrijwilligers’
aan bod. Daarom hebben we op de dienst Vrije Tijd een aantal acties uitgewerkt rond het
thema "vrijwilligers".
Wij willen onder andere ....
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>>>een vormingsavond organiseren. Een vormingsavond is doorgegaan op 4 december
2012
>>> actief op zoek gaan naar vrijwilligers en daarom hebben wij een vrijwilligersbrochure
uitgewerkt. Deze is te vinden op http://www.depinte.be/vrijwillig.aspx
>>> Wij hebben twee banners aangekocht met de slogan "Dit initiatief zou niet bestaan
zonder de hulp van vrijwilligers, bedankt". Er zou gevraagd worden om deze op jullie
activiteiten te plaatsen zodat bezoekers attent gemaakt worden op de inspanning van de
vrijwilligers in uw vereniging. (in bijlage vindt u een afbeelding van de banner)
>>> Wij stellen placemats en affiches ter beschikking met dezelfde slogan om
op evenementen, eetfestijnen, feesten, recepties en of andere activiteiten te gebruiken. (in
bijlage vindt u een voorbeeld).
Alle promotieartikelen hebben dus een herkenbare lay out en zouden de potentiële
vrijwilliger moeten aanspreken en motiveren en de reeds actieve vrijwilligers alvast
bedanken voor zijn/haar inzet.

f) NIEUW DECREET LOKAAL SPORTBELEID VANAF 2014(toelichting door de
sportfunctionaris)
Het nieuw decreet lokaal sportbeleid gaat van start in 2014 en beoogt 4 beleidsprioriteiten.
Waarvoor de gemeenten kunnen intekenen.
•
•

€ 2,4 per inwoner >>> 11.000 inwoners = € 26.400
Verplichte cofinanciering van 30 % = € 7.920

4 beleidsprioriteiten:
•
1. directe financiële ondersteuning sportverenigingen.
>> 25% = € 6.600
•
2. Professionalisering jeugdsportbegeleiding in sportverenigingen.
>> 35% = € 9.240
•
3. levenslang sporten
>> 10% = € 2.640
•
4. Kansengroepen
>> 10% = € 2.640
•
5. Vrij te verdelen
>> 20% = € 5.280
De Voorzitter vestigt de aandacht van de aanwezigen erop dat deze nieuwe verdeling niet voor
effect zal hebben dat de werkingstoelagen voor de clubs verminderd worden. De weerslag van de
nieuwe bepalingen zal door de RvB nauwkeuring worden gevolgd.
g) VORMING : THEATERVOORSTELLING“Wel winnen he” (toelichting door de
sportfunctionaris)
De gemeente Gent biedt de sportclubs van Gent en omgeving deze voorstelling aan,
waardoor een kaartje slechts € 10 kost (normale prijs: € 15). Kaartjes zijn te koop op de
gemeentelijke sportdienst in het OCP, Polderbos 20, tel: 09 280 98 40
Let op: vol is vol!
Indien de sportclub de betaling van zijn bestuurders/trainers regelt kan deze kost
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ingebracht worden om terug te vorderen via de impulssubsidie (eerst
aanvraagformulier indienen)
12. Varia en rondvraag
De voorzitter stelt vast dat er geen punten meer te bespreken zijn, dankt de aanwezigen voor
hun constructieve medewerking en sluit de vergadering.

Voor verslag: Ann De Vreese
Bijlagen:

aanwezigheidslijst
Flyer “wel winnen he”
Afbeelding banner, placemats/affiches “vrijwilliger””
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