Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 18 februari 2016

Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Frederik Maes - sportfunctionaris
Donald Gabriëls – bestuurder
Trudo De Jonghe - schepen van sport
Verontschuldigd:
Inge Temmerman - ondervoorzitter,
Geert Depestele – bestuurder
Nico Fernández - bestuurder
Dagorde
1. Goedkeuring verslag 17/11/15 en goedkeuring agenda
2. Voorbereiding en vastleggen A.V.
3. Oprichten werkgroep subsidiereglement
4. Aanvraag toetreding nieuwe leden
5. Aanvraag erkenning
6. vastleggen data volgende RvB voor 2016
7. Project ‘Sportief op weg’
8. Varia
1. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering van de vergadering van 17/11/15
Verwelkoming door voorzitter.
Extra mededeling:
Voorzitter meldt dat Geert Depestele ontslag heeft genomen uit de RvB Sportraad.
Hierdoor zal er op de eerstvolgende A.V. Sportraad een oproep gelanceerd worden ter
vervanging van 2 leden van de RvB.
De agenda en ook het verslag van de vergadering van 17/11/15 worden unaniem goedgekeurd.
2. Voorbereiding en vastleggen A.V.
Datum van A.V. wordt vastgelegd op 12/04/16 – cultuurzaal OCP De Pinte vanaf 20.15u.
Voorafgaand zal er eerst een RvB zijn om 19.30 – zaaltje boven in OCP.

Zowel de leden van de Sportraad als de secretarissen van de aangesloten clubs zullen per email verwittigd worden.
Secretaris heeft aan sportfunctionaris gevraagd om de uitnodiging te versturen volgens de laatst
aangepaste e-maillijst.
3. Oprichten werkgroep subsidiereglement
Een werkgroep kan terzake een voorstel uitwerken dat uiteindelijk aan de A.V. moet worden
voorgelegd voor het formuleren van een advies aan de Gemeenteraad.
Gezien niet meer afhankelijk van strikte BLOSO voorwaarden, zal worden nagegaan of een
vereenvoudiging van het subsidiereglement zich opdringt al dan niet.
Een werkgroep, bestaande uit voorzitter, secretaris, sportfunctionaris, schepen van sport en
Inge en Donald, komt samen op 10/05/2016 vanaf 20.00u in zaaltje boven in OCP.
Een mogelijks nieuw reglement zal pas van toepassing kunnen zijn ten vroegste vanaf seizoen
2016-17.
4. Aanvraag toestemming nieuwe leden
De RvB neemt nota van 2 nieuwe Indiana-leden nl. David De Vos en Michel Cammaert (e-mail
michel.cammaert@koramic.be). Deze zullen ook worden uitgenodigd op de eerstvolgende AV
van 12/04/16.
5. Aanvraag erkenning
Secretaris zal een positief advies opmaken voor het college tot erkenning van sportclub ‘Dans je
Fit’. Zij voldoen aan de voorwaarden tot erkenning van sportvereniging door de gemeente De
Pinte, aldus besloten in deze RvB.
6. Vastleggen data volgende RvB-en 2016
Gezien drukke agenda van sportfunctionaris en schepen wordt besloten om dit te verdagen naar
de volgende RvB.
7. Project ‘Sportief op Weg’
De RvB neemt er kennis van.
Zij zal aan het college adviseren dat we er als RvB positief achter staan maar er eerst zal
moeten worden nagegaan via EVA Sportbeheer en de Gemeentelijke Sportdienst qua
mogelijkheden en middelen.
8. Varia
8.1
Gezien afwezigheid toezichthouder ‘Moerkensheide’ mogelijks tot eind maart 2016 dient
sportfunctionaris vaak in te springen aldaar waardoor vrij drukke agenda.
8.2

Naar aanleiding van vraag van Donald omtrent slechte signalisatie naar het Sportpark
Moerkensheide zal schepen nagaan of er desgevallend een extra bord kan overwogen worden
met richting naar het sportpark.
Eerstvolgende RvB – dinsdag 12 april 2016 om 19.30 voorafgaand de A.V. die start om
20.15.
Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

