Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 21 april 2015

Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Inge Temmerman - ondervoorzitter,
Frederik Maes - sportfunctionaris
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Trudo Dejonghe - Schepen van sport
Donald Gabriëls – bestuurder
Verontschuldigd:
Nico Fernández - bestuurder
Armand Solie – bestuurder
Ann De Vreese – aftredend sportfunctionaris
Afwezig:
Geert Depestele – bestuurder
Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van de agenda
Goedkeuring van het verslag van de RvB vergadering van 10 februari 2015
Kennismaking met nieuwe sportfunctionaris
Leden van de Sportraad & erkenningen: stand van zaken
Financiën
a. Jaarrekening
b. Nazicht
c. Penningmeesterschap
6. Toelichting Schepen advies reglementen inwendige orde, gebruikersreglementen en
tariefreglement voor gebruik Moerkensheide – aanpassingen
7. Polis verzekering gebruik gemeentelijke infrastructuur
8. Actie ‘Goed Bezig’ en ‘Week van de Sportclub’ – BLOSO
9. Plaatsen banners op vraag van clubs in gemeentelijke infrastructuur zoals OCP
10. OCP: douches + staat vloer
11. Mededelingen.

1. & 2. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering van de vergadering van
10/02/15
Verwelkoming door voorzitter.
De agenda en ook het verslag van de vergadering van 10/02/15 worden unaniem
goedgekeurd.

3. Kennismaking met de nieuwe sportfunctionaris
Kennismakingsronde met Frederik.
4. Leden v.d. Sportraad & erkenningen: stand van zaken
Volgende aanvragen tot erkenning waarvoor positief advies al werd gegeven:
- VMF Kern (Minivoetbal) – 16/09/14
- Rope-skipping Sportac Deinze - afdeling De Pinte – 13/06/14
- MJR – 11/06/14
De sportfunctionaris kan bevestigen dat de clubs erkend zijn.
Secretaris zal brief opmaken voor college met advies tot intrekking erkenning voor
volgende 2 verenigingen (tevens VZW’s) ‘Dancereaction’ en de ‘Tennisschool’.
5. Financiën
Donald meldt ontbreken van de 2014 jaarrekening. De sportfunctionaris heeft de
jaarrekening na de vergadering bezorgd.
6. Toelichting Schepen advies reglementen inwendige orde, gebruikersreglementen
en tariefreglement voor gebruik Moerkensheide – aanpassingen
Wijzigingen tarifering Farys:
6.1 artikel 2: oefenterreinen krijgen namen Bivak1 en Bivak2
6.2 op atletiekbaan kan slechts 1 sport tegelijkertijd meer doorgaan.
6.3 gebruiksvergoeding: vroeger per vol uur, nu toegelaten per half uur
6.4 gebruik keuken is inbegrepen in de cafetaria
Sleutels zullen vervangen worden door elektronische badges.
Op bovenstaande geeft de RvB Sportraad gunstig advies.
Een brief zal naar het college gestuurd worden.
7. Polis verzekering gebruik gemeentelijke infrastructuur
Er is een ’afstand van verhaal’-verzekering afgesloten door de gemeente. Deze dekt B.A.
voor schade aan derden. Verenigingen die b.v. niet aangesloten zijn bij een federatie,
kunnen hiervan gebruik maken. De premie is per dag/week/maand of jaar naargelang de
nood van de vereniging.
De RvB Sportraad juicht dit initiatief toe.
8. Actie ‘Goed Bezig’ en ‘Week van de Sportclub’ - BLOSO
Frederik licht toe:
- acties door BLOSO opgezet voor de verenigingen
- er is echter weinig animo vanwege de verenigingen
- kan niet de bedoeling zijn dat de Sportdienst dit heel actief gaat promoten maar moet
eerder vanuit de federaties gepromoot worden.
- feitelijke opzet is de week van de sport te promoten.
9. Plaatsen banners op vraag van clubs in gemeentelijke infrastructuur zoals OCP

Vraag van Tasseikan.
De RvB Sportraad en Schepen kunnen niet toestaan dat er permanente banners worden
geplaatst. Dit zou een wildgroei van banners kunnen veroorzaken + een
veiligheidsprobleem.
Banners tijdens belangrijke wedstrijden of tornooien kunnen wel, indien veilig geplaatst.
10. OCP: douches + staat vloer
Staat van de vloer + temperatuur warm water van de douches werden onlangs conform
verklaard door het onderhoudsbedrijf.
11. Mededelingen
Frederik meldt dat de volleybalvereniging 2 leden heeft in de Sportraad.
Diederik Bracke vraagt ontslag als lid van de Sportraad gezien hij ook ontslag nam uit
bestuur van deze volleybalclub. Hierdoor kan hij ook geen lid meer zijn van de EVA
Sportbeheer.
Inge meldt dat ze contact heeft gehad met BBC Latem-De Pinte omtrent misbruik van de
kleedkamers 1 & 2. De basketclub heeft 5 & 6 en dient zich hieraan te houden.

Voorzitter wil Ann nogmaals bedanken voor haar inzet, steun en passie als sportfunctionaris
en sluit de vergadering af.
Volgende RvB Sportraad vergadering: dinsdag 09 juni 2015 – OCP kamer boven
20:00u

Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

