Verslag Sportraad
Donderdag 23 februari 2006

1. Verwelkoming + goedkeuring verslag dd. 20/12/2005

De voorzitter houdt er aan even kort het nieuwe dagelijks bestuur van de Sportraad

met hun respectievelijke functies voor te stellen. De vergadering keurt het verslag van
de vorige A.V. unaniem goed.

2. Advies Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De Pinte

Na een dankbare uiteenzetting van Dhr. Van Neste, schepen van ruimtelijke ordening,
worden enkele opmerkingen geformuleerd door de aanwezige leden. Bijgevolg besluit

onze voorzitter dat de algemene vergadering van de Sportraad een positief advies zal
verlenen. Enkele aandachtspunten zullen evenwel aan het advies worden toegevoegd.

3. Herbevestiging gegevens van de vertegenwoordigers van de vereniging

In de vorige vergadering werd reeds een oproep gedaan en verschillende
verenigingen reageerden reeds, doch bij enkele verenigingen tasten wij nog in het
duister. Daarom nogmaals een laatste oproep, ook naar de e-mailadressen toe, om

ons bestand volledig up-to-date te krijgen. De laatste verenigingen zullen nog eens
apart aangeschreven worden.

4. Herbevestigen / aanduiden afgevaardigden sportraad in andere adviesraden
-

Gecoro : Willy Bonne met als plaatsvervanger Daniel Tiré (vastgelegd door de raad

van bestuur vermits dit op zeer korte termijn moest bepaald worden) – unaniem
goedgekeurd
-

GRC : Julien Mathys (blijft behouden)

Jeugdraad : Jasper Vandenbossche (blijft behouden)

Raad voor Veiligheid en Verkeer De Pinte : Roger De Wolf – unaniem goedgekeurd
Participatieraad Gemeentelijke Basisschool : geen kandidaat !
MINA-raad : geen kandidaat !

Seniorenraad : Eric Goethals – unaniem goedgekeurd

5. Nieuws van de Raad van Bestuur

Onze eerste vergadering vond plaats op 30/01/2006. Er werd beslist om enkele

doelstellingen uit te werken, zijnde enerzijds het aanpassen van de statuten van de
sportraad, en anderzijds het aanpassen van het subsidiereglement. Voor dit tweede

objectief zal de raad van bestuur ook proberen de gemeentelijke intentie tot
subsidiëring op te krikken.

6. Nieuws van de Sportdienst
•

Decreet vrijwilligers : alle binnenkomende info wordt doorgestuurd door Bob
naar al wie zich hiervoor heeft opgegeven als zijnde geïnteresseerd. Er is

uitstel van invoegetreding tot 01/08/2006. De aanwezige leden hebben een
voorbeeld ontvangen van een organisatienota, de meest eenvoudige versie.

Deze is ook terug te vinden op de website www.vrijwilligerswerk.be . Het

forfaitair dagbedrag voor de vrijwilliger is geïndexeerd en de begrenzing is
zowel dagelijks, als jaarlijks als per kwartaal.

•

Afdeling

“CAS”

van

de

Provinicale

Sportdienst

:

integreren

van

de

mindervaliden in bestaande sportclubs. Hiertoe zal op 28/03/2006 een infoavond doorgaan in de Brouwerij te Eke – uitnodiging en folder volgt.
•

FROS : Dit is een organisatie voor verenigingen die niet aangesloten zijn bij
een federatie, infobrochures te verkrijgen bij Bob.

7. Varia

Uitwisselen agenda’s + verslagen adviesraden : op de gemeentelijke website zullen
vanaf nu de verslagen en agenda’s terug te vinden zijn van de verschillende
adviesraden. Hiertoe zullen wij na elke algemene vergadering en na goedkeuring van

het verslag door de raad van bestuur aan onze leden 14 dagen de tijd geven om hun
goedkeuring te geven over het betreffende verslag waarna het verslag in verkorte
versie zal geplaatst worden op de gemeentelijke website.

Opgesteld te De Pinte op 23 februari 2006.

Dick Ilse
Secretaris

