Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 08 juni 2017
Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Frederik Maes - sportfunctionaris
Donald Gabriëls – bestuurder
Trudo Dejonghe – schepen van sport
David De Vos – bestuurder
Afwezig:
Inge Temmerman – bestuurder
Heleen Claeys – bestuurder
Verontschuldigd:
Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen.
Financieel overzicht
Gemeentelijk subsidiereglement: stand van zaken/infosessie
Vooruitzichten sportbeleid vanaf 2019
Diversen.

1. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering
Unaniem goedgekeurd
2. Financieel overzicht
€70 aan drankjes uitgegeven op AV.
Totaal €198.18 staat huidig op rekening.
3. Gemeentelijk subsidiereglement stand van zaken/infosessie
Staat op agenda van gemeenteraad van 26 juni.
Toepassing van het nieuwe reglement is onmiddellijk na goedkeuring.
Infosessie voor invullen van de subsidies wordt ingepland door de sportfunctionaris, begin
september (voorstel 04 september 19u30). Sportfunctionaris nodigt de leden uit.
4. Vooruitzichten sportbeleid vanaf 2019

Bedoeling zou zijn de clubs te bevragen omtrent: “Binnen uw werking wat kan er de komende
jaren verbeteren: infrastructuur, retributies, …”
Sportfunctionaris zal eens nagaan met voorbeelden van andere gemeenten.
Voorzitter wil vermijden dat een vragenronde dicht bij de verkiezingen van 2018 worden
gelanceerd.
Betreffende de idee om de enquête uit te breiden naar de ganse bevolking is de voorzitter van
mening dat dit niet echt tot de opdracht van de sportraad behoort.
5. Diversen
Atletiek KAAG diende zijn trainingen op te zeggen omwille van de wedstrijd JV De Pinte-KAA
Gent op 22/6d
Atletiek kloeg dat het te laat werd geïnformeerd. Blijkbaar communicatie-misverstand tussen
Peter Tolpe, voorzitter JV De Pinte en atletiek.
Voorzitter duidde de commentaar die Andy Willaert maakte over de toevoeging over de werking
van RvB.
Voorzitter vraagt ook dat een vervanging van een vertegenwoordiger van een sportclub vooraf
bij de sportraad moet gekend te zijn.
Eerstvolgende RvB’s – een korte vergadering voor aanvang van de infosessie op 4/9 om
19 u - 12 oktober 2017 – 20u
14 december – 20u

Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

