Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 17 november 2015

Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Inge Temmerman - ondervoorzitter,
Frederik Maes - sportfunctionaris
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Trudo De Jonghe - Schepen van sport
Nico Fernández - bestuurder
Verontschuldigd:
Armand Solie – ontslagnemend bestuurder
Donald Gabriëls – bestuurder
Geert Depestele – bestuurder
Afwezig:
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Goedkeuring van de agenda
Goedkeuring van het verslag van de RvB vergadering van 09 juni 2015
Advies ‘EVA Vrije Tijd’
Energieactieplan
Boekhouding & Financiën
Sportverdienste van het jaar
Subsidiedossier
Mededelingen

1. & 2. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering van de vergadering van 09
juni 2015
Verwelkoming door voorzitter.
Extra mededeling:
Voorzitter meldt dat Armand Solie geen lid meer is van de RvB Sportraad. Armand heeft
onlangs de club verlaten. Hierdoor heeft Indiana ook geen vertegenwoordiger meer in de
Sportraad. Eventueel zal een vervanging van Armand zich opdringen.
De agenda en ook het verslag van de vergadering van 09/06/15worden unaniem
goedgekeurd.
3. Advies ‘EVA Vrije Tijd’

De RvB bevestigt hierbij zijn akkoord.
4. Energieactieplan
Een brief zal overgemaakt worden aan de duurzaamheidsambtenaar.
Hierin bevestigt de RvB dat het de leden van de Sportraad zal aanmanen om in de
gemeentelijke infrastructuren milieubewust om te gaan met energie en water.
5. Boekhouding & Financiën
Bij afwezigheid van penningmeester wordt dit verdaagd naar een volgende vergadering.
6. Sportverdienste van het jaar 2015
Een geldige stemming werd gehouden en de uitslag werd overgemaakt aan de
sportfunctionaris.
Er waren 3 kandidaturen nl. Luc Naessens (judo), Laura Vandevoorde (turnen-tumbling),
Sébastien Van Renterghem (sepak takraw).
Secretaris heeft op 16 november namens de Sportraad deelgenomen aan de stemming van
de ‘duizendpoot van het jaar’. Deze stemming namens de adviesraden De Pinte telt voor de
helft mee. De andere helft betreffen de online stemmen.
7. Subsidiedossier
Sportfunctionaris licht de berekeningen toe.
1. Indiana: betreft 2 verenigingen omwille van 2 sporttakken nl. hockey en tennis.
Hockey beschouwde hij als een volwaardige vereniging. Voor Indiana tennis werd
enkel het recreatief tennis in rekening genomen. Trainers en trainingsuren van de
tennisschool tellen niet mee.
2. Er zijn 2 verenigingen die boven 10.000 punten komen nl. de tennisvereniging en
Indiana. Voor Indiana is dit omwille van het hoog aantal leden. Voor de
tennisvereniging omwille van het groot aantal uren dat er kan getennist worden
waardoor er veel kwantitatieve punten kunnen gescoord worden.
3. Voorzitter heeft vragen over de puntentelling onder kwalitatief. In geval van geen lid
van de Sportraad, moet er simpelweg het aantal punten in rekening worden
genomen. Door een misverstand begreep de sportfunctionaris dat die punten weg
vielen. Hij zal de tabel aanpassen en opnieuw doorsturen naar de leden van de RvB.
De secretaris zal een positief advies naar het college sturen met akkoord subsidiedossier.
Sportfunctionaris gaf nog mee dat het puntensysteem vatbaar is voor vereenvoudiging. Als
voorbeeld gaf hij dat bepaalde zaken 2x terugkomen zoals het aantal trainers enz.… Dit zal
mogelijks onderzocht worden maar is geen prioriteit.
8. Mededelingen
Secretaris zal een doodle uitsturen voor een RvB in januari en een jaarlijks AV in het
voorjaar.
Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

