Vergadering Raad van Bestuur Sportraad 25 oktober 2018
Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Frederik Maes - sportfunctionaris
Donald Gabriëls – bestuurder
Heleen Claeys – bestuurder
David De Vos- bestuurder
Afwezig:
Inge Temmerman - ondervoorzitter
Verontschuldigd:
Trudo Dejonghe – schepen van sport
Dagorde
1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12/04/18 en van agenda
2.Nakijken ingediende, jaarlijkse subsidies
3.Sportverdienste van het jaar 2018
4.Toekomst van de Sportraad (nieuwe legislatuur 2019)
5.Mededelingen
6.Varia
1. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering 12/04/18
Unaniem goedgekeurd.
2. Nakijken ingediende, jaarlijkse subsidies
Sportfunctionaris licht de subsidies toe aan de hand van een subsidies-overzicht met alle clubs.
1. Sportbeoefening = opleidingsvergoeding
2. Basissubsidie. Indien er €0 staat, was er geen aanwezigheid van de club op de
Algemene Vergadering. Volmacht wordt niet beschouwd als aanwezigheid.
3. Leden: bij een aantal clubs zitten er ook vaak veel administratieve leden vermeld. Deze
werden niet meegeteld.
4. Jeugdsportwerking: gaat voornamelijk over jeugdsportbegeleiders. O.a. Indiana heeft nu
wel veel gekwalificeerde lesgevers in vergelijking met vorig jaar.
De vergadering keurt het voorgelegde overzicht goed. Een advies naar het CBS zal worden

opgemaakt door de secretaris.
3. Sportverdienste van het jaar 2018
3 genomineerden:
Laura Vandevoorde (Tumbling)
Lotte Van Overmeeren (Acro Sportac)
Atletiekclub De Pinte
Stemming:
Atletiek
Lotte
Onthouding

III
I
I

4. Toekomst van de Sportraad (nieuwe legislatuur 2019)
Voorzitter haalt aan dat de Sportraad opnieuw wordt samengesteld na nieuwe legislatuur.
Deze Sportraad zal worden ontbonden en een nieuwe Sportraad wordt geïnstalleerd in een
Algemene Vergadering (moet voor 1 juli 2019).
5. Mededelingen
Voorzitter meldt dat de rekening € -19,54. Sportfunctionaris laat nakijken of de rekening wordt
aangezuiverd.
Sportfunctionaris:
- alle sportverenigingen kregen een mail i.v.m. GDPR (08 november 19.30)
-

2 bijkomende AED/reanimatie training: 29 november en 04 december, locaties nog niet
gekend.

-

Vrijwilligersfeest 07 december.

Eerstvolgende RvB’s
28 februari 2019 – 20u.00

Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

