Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 15 december 2016

Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Frederik Maes - sportfunctionaris
Donald Gabriëls – bestuurder
Trudo De Jonghe – schepen van sport
David De Vos – bestuurder
Verontschuldigd:
Heleen Claeys – bestuurder
Nico Fernández – bestuurder
Inge Temmerman – bestuurder
Dagorde
1. Goedkeuring verslag en goedkeuring agenda
2. Financiën
3. Vastleggen vergadering momenten
4. Verkiezing laureaat sportverdienste
5. Geval ‘Yoga De Pinte’
6. Subsidiereglement
7. Allerlei
1. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering
Unaniem goedgekeurd
2. Financien
De aanvraag van 2018 moet aangevraagd worden met bank uittreksel van 31 december 2017.
3. Vastleggen vergadermomenten
09 februari
20 april 19.30 + Algemene vergadering 20.00u - cultuurzaal te regelen door Frederik
08 juni
12 oktober
14 december

4. Verkiezing laureaat Sportverdienste
Voorzitter drukt zijn ongenoegen uit in verband met de manier van handelen van de
sportfunctionaris naar aanleiding van het verstrekken van advies voor de laureaat van
sportverdienste:
* het is niet aan de sportfunctionaris om te bepalen of de RvB van de sportraad al of niet moet
vergaderen
* de vraag om openlijk te stemmen per email is not done.
5. Geval Yoga De Pinte
Het “probleem” dat door de sportfunctionaris in de vorige vergadering werd aangekaart is er
geen. Uit onderzoek blijkt dat Yoga De Pinte sinds aanvang van de huidige legislatuur lid is van
de Sportraad en trouwens ook lid is van de Cultuurraad.
Er is dus geen verdere actie noodzakelijk.
6. Subsidiereglement
€ 9090 (impuls) + €12.110 (algemene werking subsidie)
Waarom niet de 2 bedragen samen gooien? Vraag van Frederik.
Momenteel 3 categorieën: basis 10%, kwantiteit 35%, kwaliteit 55%.
Voorstel:
Basis: 10% verdelen over alle verenigingen
Resterend: verdelen over deelthema’s (geen verschil tussen kwaliteit/kwantiteit) – verdelen over
pot leden/training + begeleiding/sportbeoefening/jeugdbeleid/doelgroepenbeleid/structuur
zoals lidmaatschap Sportraad, statuur VZW, aanwezigheid Algemene Vergadering, bestuurslid,
lid van Vlaamse Federatie.
10% basis
30% leden
30% begeleiding jongeren
10% sportbeoefening
10% structuur
10% doelgroepen
Frederik en schepen zullen verder uitwerken en een ontwerp voorleggen op de eerstvolgende
vergadering van de RvB (9 februari 2017) met het oog op definitief opstellen van het voorstel
van advies goed te keuren door de algemene vergadering van 20 april 2017.
7. Allerlei
Voorzitter heeft een mail ontvangen van de heer Pousele (nieuwe voorzitter van Badmintonclub)
waarbij deze zich kandidaat stelt om Nico Fernandez te vervangen. Het is onduidelijk of
betrokkene kandidaat is voor de Raad van Bestuur of gewoonweg Nico wenst te vervangen als
lid van de algemene vergadering. Nico heeft trouwens nog niet officieel ontslag genomen als lid
van de Raad van Bestuur. Voorzitter informeert.

Receptie TTC 07 januari 19.30
Receptie Tennis 29 januari 11.15
Receptie Atletiek 26 december 19.30
Eerstvolgende RvB – 09 februari 2017 - 20u.

Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

