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SPORTRAAD 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE SPORTRAAD VAN 05.06.2011 

 
 

Aanwezigheden: zie lijst in bijlage 1 (de verontschuldigden en afwezigen zijn niet vermeld) 

( De inschrijving gebeurde per  brief vanaf 08.45 uur )  

 

De Voorzitter verwelkomt om 9.00 uur de aanwezige leden op deze algemene vergadering. 

 

Verslag Algemene Vergadering van 05.06.2010: wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

 

Nieuws dienst sport en advies vragen ( aparte bijlage sportdienst ) 

 

* aandachtspunten erkenning-en subsidiereglement 

*advies tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan, 

 Geen bijsturing van de strategische doelstellingen van het sportbeleidsplan 

*adviesjaarlijks verslag Bloso 2010 

*Uitreiking sportjuwelen straks om 10.30 uur in theaterzaal 

* Parking in de Valkaart 

*Ontbijt op het plein 

 

De Schepen gaf uitleg over; 

 

Plannen atletiekzone in park De Valkaart 
Extra voetbalveld voor Riderfort wordt onderzocht 
Park De Valkaart: onderzoek lopende voor 2 extra tennisvelden voor TC Orscamp 

 

Kasverslag 2010  

 

Het kasverslag wordt goedgekeurd.  

In: 11814,75 , Uit : 10269,92 , Saldo : 1544,33 euro 

 

Penningmeester: Herman Van Colen   

Rekeningnaziener: Jean-Marie Bulthé, ook voor volgend jaar de rekeningnaziener. 

 

Ontslag leden, aansluiting nieuwe leden, wijzigingen: 

 

Geen ontslagen  Raad van Bestuur Sportraad  

Nieuwe  leden  Raad van Bestuur Sportraad : Ine Plovie ( sectie 4 )en Jean Trio ( sectie 15 ) 

Nieuwe  leden algemene vergadering Sportraad : Black Bird Kenpo club , de Moedige vissers en de 

Erkegemvissers 

Ontslag algemene vergadering : Kruiskalsijde vrienden bestaan niet meer 

 

Website Sportraad 

Romain Hallaert geeft uitleg bij de recente wijzigingen van de site 

 

Rondvraag en mededelingen 

 

Oproep nieuwe leden RVB Sportraad , voorstelling van de secties 
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OKRA meld dat de gegevens van hun diverse contactpersonen niet meer kloppen in de database van de 

gemeente.  
BBclub Ruddervoorde vraagt of er ruimte is om te starten met een jeugdploeg 
RUVO vraagt dringende bevestiging van de zaaluren voor de opmaak competitiekalender 
Badmintonclub De Valkaart vraagt om bij de herbelijning rekening te houden met het primeren van de 

buitenste badmintonlijnen tov de andere lijnen.  
 
Romain verzorgde de powerpoint-presentatie. 

 

Tot slot dankt de Voorzitter alle aanwezigen voor  hun aanwezigheid.  

 

De Voorzitter,          De Secretaris, 

 

Romain Hallaert         Peter Deboot 

 

 

Algemene vergadering sportraad 05.06.2011: Informatie dienst sport.  

1 Erkenning en subsidies: aandachtspunten 

Dank aan de medewerkers van de werkgroep toelagen van de sportraad en aan Stefanie (sportdienst) om alle 

dossiers te overlopen en om dit jaar zelfs ‘zitdagen’ te organiseren om de vragen op te lossen. Het is hier 

uiteraard niet de bedoeling dat we de formulieren voor de clubs gaan invullen.  Bij vragen raden we aan om 

voor de indiendatum al eens contact te nemen met de dienst sport.  

Eind juni komen de toelagen in de gemeenteraad en daarna worden ze uitbetaald. Voor de  impulssubsidies 

en de organisatoren is dit pas op het einde van het jaar.  

Verduidelijkingen: 

 We stellen vast dat er heel wat schommelingen zitten in de bedragen van de toelagen ten opzichte van de 

vorige jaren. Dit is een logisch gevolg van de keuze voor meer kwalitatieve parameters zoals 

bijvoorbeeld het aantal uren bijscholing van de trainers en bestuursleden. Tip: organiseer zelf een 

vormingsmoment in Oostkamp of in een buurgemeente zodat alle trainers van je club kunnen 

deelnemen. De meeste sportfederaties staan open voor dergelijke samenwerkingsvormen, de zwemclub 

en de judoclub zijn hier al mooi in geslaagd.  

 Bewijzen verzamelen en indienen is een noodzaak.  

 Vereenvoudiging voor de toelage zaalhuur: de facturen van de zalen voor sportgebruik die in 

gemeentelijk beheer of TMVW-beheer (ism de gemeente Oostkamp) zitten moeten niet meer ingediend 

worden. De facturen voor de speciale zaken van zaalhuur zoals het huren van een bijvoorbeeld Zuidleie 

als controlepost voor een wandeltocht of facturen van accommodaties zoals de sporthal van de Koning 

Boudewijnschool, moeten wel nog ingediend worden.  

Toekomst:  

 Momenteel kunnen de clubs met voldoende jeugdwerking ook genieten van de impulssubsidies (tot 

2013). Binnen dat subsidiereglement komen ook de diploma’s en vormingsuren van de trainers en 

coördinatoren in aanmerking, een dubbele reden om nu inspanningen te leveren op dat vlak. Je zal zien, 

je club wordt financieel beloond en de trainers ervaren de inhoudelijke meerwaarde.  

 In het kader van de Europese dienstenrichtlijn is de dienst financieel beheer bezig met de doorlichting 

van de toelagereglementen en de nominatieve toelagen. Het is dus mogelijk dat we de toelagen nog 

moeten aanpassen of nieuwe reglementen bijmaken.   

2 Adviezen 

Adviesvoorstel raad van bestuur sportraad over de tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan (vanaf augustus 
te vinden op de website van de gemeente http://www.oostkamp.be/Bestuur_en_beleid/Beleidsplannen ; 
inclusief de bijlagen:  

 geen bijsturing van de strategische doelstellingen van het sportbeleidsplan.  
Akkoord van de Algemene Vergadering; geen bijkomende opmerkingen.  

Advies jaarlijks verslag Bloso 2010; inclusief de bijlagen: 

Akkoord van de Algemene Vergadering; geen bijkomende opmerkingen. 
 

http://www.oostkamp.be/Bestuur_en_beleid/Beleidsplannen
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Oproepen 
Voor grote organisaties in De Valkaart of op het domein van het park De Valkaart, vragen wij om 

parkeerwachters aan te duiden binnen uw vereniging, zodat de wagens over de diverse parkings verspreid 

worden. Eerst worden de parkings achteraan opgevuld, dan vooraan en als laatste de parking bij het kerkhof. 

Voorkom ook dat de wagens blijven rondcirkelen op het domein, terwijl alle plaatsen volzet zijn.  Plannetje 

van het domein met parkeerplaatsen in bijlage.  

 

Zondag 10 juli is er een eerste ontbijt op het plein in Oostkamp. Aanvang om 8 uur, einde om 11 uur. 

Flyer in bijlage. Medewerkers gevraagd vanaf 5 uur.  Beloning: gratis ontbijt, T-shirt en de aanwezigen 

verdelen het overschot. Normale deelnameprijs = 3 euro voor klein ontbijt en 5 euro voor groot ontbijt. 

Graag dringend een seintje van de clubs die willen meewerken en met welke medewerkers (contactgegevens 

aub.). 

 

Varia 
Werken in de sporthal De Valkaart, wellicht op 20 en 21/06 voor het herbelijnen van de basketbalvelden 

(verplicht agv nieuw reglement). Hierover zullen enkele scholen en clubs verwittigd worden. 

Jaarthema Cultuur = ‘La vita est bella’ met onder andere ‘Helden in de sport’, een productie van Karl 

Van Nieuwkerke in november.   

Dank aan de sportclubs die meewerken aan het project SJaCos, met als voornaamste doelgroep onze 

kansarmen (info in bijlage).   
 


