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Vergadering Algemene Vergadering Sportraad 22/01/2014

1. Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst.
Aantal stemgerechtigde aanwezigen:33 (zie aanwezigheidslijst)
Volmachten: 13
Totaal aantal stemmen: 46
Vereist aantal stemmen: 34
Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Volmachten:
1.
Nico Fernandèz geeft volmacht aan Nancy Reynaert
2.
An Djuzman geeft volmacht aan Pamela Debaere-North
3.
Geert Depestele geeft volmacht aan Luc Vermassen
4.
Rita Mestdagh geeft volmacht aan Erik Goethals
5.
Robert Wojtowicz geeft volmacht aan Lieve Roegiers
6.
Georges Willaert geeft volmacht aan Andy Willaert
7.
Lena Zobolonska geeft volmacht aan Andy Willaert
8.
Jo Schiettecatte geeft volmacht aan Steven Van Durme
9.
Stijn Calmeyn geeft volmacht aan Nancy Reynaert
10.
Magda De Smet geeft volmacht aan Erwin Vanderbeken
11.
Hilde Van den Hende geeft volmacht aan Isabelle d’Hertoghe
12.
Geertm Van Renterghem geeft volmacht aan Johan Tack
13.
Roland Van Eeckhout geeft volmacht aan Benny Moonen
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. Er kunnen maximaal 2 volmachten aan 1 persoon
worden gegeven.
2. Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.

Verwelkoming door de voorzitter
Goedkeuren verslag vorige vergadering van 14 mei 2013
Mededelingen van de voorzitter
Jaarverslag 2013
Financieel verslag 2013
>> Verslag van de rekeningnazieners
>> Goedkeuring van de jaarrekening
>> Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners
6. Voorstel wijzigingen subsidiereglementen sport en het puntenstelsel
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 Toelichting (zie ook hierna)
 Bespreking en formulering van advies
7. Rekening 2014 – stand van zaken
8. Varia en rondvraag
1. Verwelkoming door de voorzitter.
Daniel Tiré, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, hij maakt van de
gelegenheid gebruik om iedereen een opperbeste 2014 te wensen. Hij stelt vast dat er voldoende
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de vergadering reglementair kan gehouden worden.
Hij vraagt de vergadering om akkoord om onder punt 3. Van de agenda 2 items toe te voegen:


Advies over de vernieuwing van de concessie cafetaria OCP



Benoeming van Donald Gabriels als lid van de RvB.

De vergadering heeft geen bezwaar.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 14 mei 2013.
Het verslag van de algemene vergadering van 14 mei 2013 wordt goedgekeurd en zal aan de
gemeenteraad worden voorgelegd ter kennisneming.
3. Mededelingen van de voorzitter.
3.1 vraag college: advies concessie uitbating bar OCP
- BBC Latem De Pinte liet schriftelijk weten dat het tevreden is over de huidige samenwerking.
- vraag van Ben Lentacker (Sepak) ivm. restricties rond uitbating van de bar door de clubs.
Voorzitter en schepen verwijzen naar art8.2 § 4 (concessieovereenkomst) nl. vooraf aan te
vragen + max. 10 per jaar (fuiven tellen niet mee). De vergadering vraagt te onderzoeken of het
mogelijk is om per club minstens 1x per jaar een activiteit toe te staan of eventueel ook reeds
vast te leggen bij de verdeling van gebruik sportzaal.
- vraag van Lieve Roegiers (BBC Latem De Pinte) over trap naar kantine. Deze is niet
gebruiksvriendelijk en ze refereert naar de recentelijke incidenten (vastzitten hakken vrouwen in
roosters van de trap + een val). Er is niet onmiddellijk een oplossing hiervoor. De lift is een
bestaand alternatief.
De vergadering verleent gunstig advies omtrent de huidige uitbating van de cafetaria van het
OCP. De Raad van Bestuur zal de vraag i.v.m. de frequentie van de activiteiten per club/per jaar
onderzoeken.
3.2 Vraag tot definitief bevestigen Donald Gabriels in RvB.
AV heeft unaniem goedgekeurd. Donald aanvaardt en zetelt onmiddellijk als 7e lid in RvB.
3.3 Opmerkingen na Meerjarenplan uiteenzetting waarop leden van Sportraad waren uitgenodigd
hebben geleid tot een advies dat de RvB opstelde
* nood aan herstel/vernieuwing van vloer en installaties OCP
* afvoering Sportgala zonder advies Sportraad.
3.4 De voorzitter heeft tenslotte vernomen dat de Sportraad zal betrokken worden bij de
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tarifering en uitbating van het sportcomplex Moerkensheide. Verder stelt hij dat de samenwerking
met eva Sportbeheer De Pinte ivm. sportkampen, initiatieven naar senioren toe, enz. zal
versterkt worden.
4. Jaarverslag 2013.
Na toelichting wordt het jaarverslag 2013 (zie bijlage) goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2013.
De voorzitter geeft toelichting over de jaarrekening van de sportraad. (zie bijlage)


Verslag van de rekeningnazieners: de rekeningnazieners met name Hilde Van Den Hende
en Julien Matthys zagen de rekeningen na en stelden geen onregelmatigheden vast.
Bedenking: “Is Belfius de juiste bank? € 9,37 bankkosten op zo’n klein bedrag is hoog?”
Bijgevolg wordt er aan de AV voorgesteld de rekeningen goed te keuren en kwijting te
verlenen aan de Raad van Bestuur.
Voorzitter zal op aanraden van Luc Vermassen trachten te onderhandelen met de heer
Bert Dhont, Belfius om de bestaande bankkosten te laten vallen.



Goedkeuring van de jaarrekening: de AV keurt de jaarrekening 2013 goed.



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

6. Voorstel wijzigingen subsidiereglementen sport en puntenstelsel
A. Reglement criteria voor subsidiëring ter ondersteuning door de gemeente
van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen in De Pinte.
Het betreft hier noodzakelijke aanpassingen aan het reglement i.f.v. het nieuw decreet “lokaal
sportbeleid”.
 De titel werd aangepast cf. de formulering in het decreet;
 De eerste alinea van artikel 3 wordt gewijzigd en verduidelijkt vooral in functie van de
bepaling dat een werkingsjaar voortaan loopt van 15 juli van het voorgaande jaar tot 14
juli van het jaar van de aanvraag;
 De tekst van artikel 6 wordt vervangen door een overgangsbepaling voor de subsidies die
in 2014 uitbetaald worden en uitzonderlijk betrekking hebben op de periode van 1 januari
2013 tot 14 juli 2014.
De raad geeft gunstig advies voor de voorgestelde wijzigingen mits volgende opmerkingen:
Vraag over de komende aanpassing tarifering van de sportfaciliteiten. Schepen wijst op de kleine
bijdragen van de clubs in de totale kosten uitbating. Er zullen noodzakelijke tariefverhogingen
komen.
Schepen en Voorzitter lichten toe dat ipv. lidgelden te verhogen er meer zou moeten gedacht
worden rond schaalvergrotingen b.v. door fusies en nauwere samenwerkingen.
B. Puntenstelsel werkingssubsidie erkende sportverenigingen in De Pinte.
Volgens het nieuw decreet “lokaal sportbeleid” kunnen kosten voor infrastructuur niet
gesubsidieerd worden. Het puntenstelsel wordt in die zin aangepast.
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De raad geeft gunstig advies voor de voorgestelde wijzigingen mits volgende opmerkingen:
Voorstel om 31/12 van elk jaar te beschouwen als afsluitingsdatum ‘telling van de leden’.
Voorzitter stelt voor om dit in RvB te bespreken en eventueel nog aan te passen.
C. Reglement gemeentelijke impulssubsidie ter ondersteuning van de
professionalisering van de sportclubs met accent op kwalitatieve
jeugdsportbegeleiding
Het betreft hier enkele noodzakelijke aanpassingen aan het reglement i.f.v. het nieuw decreet
“lokaal sportbeleid”. De titel en de toelichting vooraf werd aangepast cf. de formulering in het
decreet.
De belangrijkste definities werden behouden de andere kunnen geraadpleegd worden in het
decreet bij twijfel.
Artikel 6 werd toegevoegd aan het reglement rekening houdend met het gemeentelijk
meerjarenplan:
 actie 074002.14 (fusiepremie voor clubs die effectief fusioneren)
 actie 074002.15 (premie aan sportverenigingen die samenwerken voor het organiseren
van extra sportieve activiteiten.in het meerjarenplan.
In artikel 7 (puntensysteem) wordt letter e. “ondertekenen van het Panathlon charter” geschrapt.
De raad geeft gunstig advies voor de voorgestelde wijzigingen mits volgende opmerkingen:
-Ann geeft toelichting rond samenwerkingsverbanden. Een samenwerking mag geen eenmalige
activiteit zijn maar moet een duidelijke doelstelling hebben. Indien clubs vragen hebben rond
fusies of samenwerking, kunnen ze best vooraf met haar komen praten.
- Geert De Koninck (Joggingclub) stelt vraag rond meerwaarde om te fusioneren. Voorzitter wijst
op het delen van de kosten. Ann haalt aan dat samenwerken ook kan bestaan uit b.v. het delen
van bepaalde functies zoals boekhouder, jeugd coördinator,… Zo worden de kosten gedeeld over
2 of meerdere clubs.
Zal behandeld worden door de gemeenteraad van 17/02/14 ter goedkeuring.
7. Rekening 2014 – stand van zaken
De voorzitter hoopt dat de (bank)formaliteiten voor de overdracht van het penningmeesterschap
aan Nico Fernandeze zo vlug mogelijk achter de rug zijn; momenteel is er over de rekeningen
van 2014 (nog) niets te zeggen.
8. Varia en vragen
8.1 Informatie-ruimte (o.a. in cafetaria)
Volgens Ann werkt men aan een plan om een onthaalruimte in te richten voor activiteiten van de
gemeente + clubs.
Het reglement ivm. elektronische infoborden zullen ook nog eens doorgestuurd worden.
8.2 Moerkensheide project – duiding door schepen.
Uitbating zal gebeuren door TMVW. De cafetaria wordt uitgebaat door de clubs.
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Cafetaria bestaat uit 2 (3) delen en kan gehuurd worden door derden voor activiteiten.
Vanaf 01 mei zou het beschikbaar zijn.
8.3 Sportelgemeente
De Pinte werd de laatste 2 jaar Sportelgemeente.
Voorzitter duidde zijn appreciatie voor de inspanningen van Ann in deze.
Hierop sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag: Ann De Vreese en Alexander Vanryckeghem

Daniel Tiré
Voorzitter

Bijlagen:

Alexander Vanryckeghem
Secretaris

Aanwezigheidslijst
Jaarrekening 2013
Jaarverslag 2013
Verslag van de rekeningnazieners
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