Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 10 april 2017
Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Frederik Maes - sportfunctionaris
Donald Gabriëls – bestuurder
Trudo De Jonghe – schepen van sport
David De Vos – bestuurder
Heleen Claeys – bestuurder
Inge Temmerman – bestuurder
Dagorde
1. 1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 15/12/16 en van agenda
2.Financiën – jaarrekening 2016 – nazicht (Donald)
3.Wijzigingen aan het gemeentelijk subsidiereglement (mail van Frederik 25/1/17 + bijlagen)
4.Diversen:
a) Vertegenwoordiging van Badmintonclub
b) Samenstelling Raad van Bestuur
c) Vraag Willy Van Leirberghe (Minivoetbalkern De Pinte)
d) Voorbereiding A.V.
e) Vragen?
1. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering
Unaniem goedgekeurd
2. Financien
Subsidies zijn door gemeente betaald.
Totaal € 268,18 met kas bij.
Jaarrekening € 249.58
Enige uitgaven: drank en werkingskosten.
3. Wijzigingen van het gemeentelijk subsidiereglement door sportfunctionaris
Het ontwerp van gewijzigd reglement wordt artikel per artikel overlopen.
Frederik heeft zich gebaseerd op reglementen van verschillende gemeenten.
Werkingsjaar 15 juli vorig jaar tot 15 juli betrokken jaar.

Uiterlijk 01 september moeten formulieren ter beschikking staan, en voor 15 oktober ingediend
bij Sportdienst.
Uitbetaling na advies van de Raad van Bestuur van de Sportraad en gemeente vóór 31
december van betrokken dienstjaar.
Bijvoegen ledenlijst en verzekeringsbewijs zijn cruciaal om subsidies te ontvangen. De clubs die
aangesloten zijn bij een door de Vlaamse Overheid erkende sportfederatie moeten geen bewijs
van verzekering voorleggen.
Nieuw voorstel: -na advies Sportraad aan Gemeente-: Erkende verenigingen die met vervallen
facturen openstaan aan Gemeente kunnen geen subsidies ontvangen.
Nieuw voorstel: clubs welke voor hun werking subsidies ontvangen bij andere gemeenten
kunnen slechts subsidies ontvangen voor de werking in De Pinte.
Art. 7 De opsomming van definities zal worden vermeld als ‘Begrippen’.
Art. 8 Terugbetaling sport-specifieke opleidingsvergoeding jeugdsportbegeleiders:
- Kwalificatie-verhoging van de sportbegeleider – doel.
- Sportvereniging staat in voor de betaling van inschrijvingsgeld.
- Gedurende 1 jaar – 30u participeren in activiteiten die de meerwaarde van behaalde
brevet rechtvaardigen.
De vergadering gaat akkoord met max. €1000 met proportionele onder de clubs die een
terugbetaling hebben aangevraagd.
Art. 9 Verdeelsleutel subsidiepot.
Voorstel Frederik:
- Basissubsidie van 10% naar 5% (omwille van bedrag van basissubsidies stijgt). Ook
kleine clubs kunnen meer andere subsidies binnenhalen in toekomst. Basis houdt in:
lidmaatschap van en aanwezigheid tijdens AV. Voorzitter staat erop dat de
basissubsidies minstens hetzelfde gegarandeerde bedrag blijft, gezien anders moeilijk te
verkopen aan de clubs. Voorstel voorzitter 10% ipv 5% behouden na overleg met andere
bestuursleden. Andere zullen aangepast worden.
- Leden van De Pinte gaan 5x meer doorwegen dan voorheen.
- voorstel punten per ploeg of 10 individuen met bedoeling correcte relevantie tussen
trainers en aantal mensen dat er getraind worden.
- Jeugdsport coördinator: krijgt belang met 4 punten vermenigvuldigd met aantal ploegen
dat onder zijn verantwoordelijkheid valt met minstens 3 ploegen en max 2 ploegen die
mogen meegeteld worden die geen begeleiding hebben.
- Sportbeoefening: vermenigvuldiging (recreatief, training en competitie elementen). Gaat
over uren per week / aantal maanden beoefening per jaar vermenigvuldigd met x. Een
training ontvangt b.v ploeg van 15 personen / 2 trainingen per week + 1
competitiewedstrijd en spelen 8 maanden per jaar.
- Beleidssubsidies: VZW,…
- Doelgroepen: andersvaliden en 55+ er moet een werking zijn naar die doelgroepen
naast de reguliere werking.
Art. 1, 3 & 11. Aanpassing van Sportraad tot RvB Sportraad.
Frederik zal een aangepast ontwerp van voorstel tot wijziging van reglement zo spoedig
mogelijk en zeker vóór de algemene vergadering doorsturen naar de leden van de RvB.

4. Diversen
a) Vertegenwoordiging van Badmintonclub
Voorzitter heeft mail ontvangen dat Nico ontslag heeft genomen.
Uit een nogal verwarde mailbriefwisseling moet worden opgemaakt dat de heer Pouseele zal
optreden als lid van de Sportraad voor de Badmintonclub maar niet geïnteresseerd lijkt in een
mandaat van lid van de RvB.
b) Samenstelling Raad van Bestuur
In agenda van AV vragen we om extra lid. Wachten op kandidatuur.
c) Vraag Willy Van Leirberghe (Minivoetbalkern De Pinte)
Vraag om systeem optimalisatie van de terreinen OCP.
Schepen heeft betrokkene al laten weten dat zijn vraag zal worden meegenomen bij de
verdeling van de uren voor volgende seizoen.
d) Voorbereiding A.V. – aanwezigheid RvB om 19.30u.
e) Frederik stelt voor de erkenning van de sportclubs niet meer automatisch voor een ganse
legislatuur te laten gelden maar jaarlijks te doen hernieuwen.
Eerstvolgende RvB’s – 20 april 19u30.
08 juni – 20u
12 oktober – 20u
14 december – 20u

Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

