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Verslag ledenvergadering 19/01/2016 (SPR/201/) 

Aanwezig: B. Bouton, voorzitter; 
 
R. Herremans, secretaris; 
 
N. Peere, W. Brouckaert, B. De Wulf, J.M. Sercu, D. Delacauw, leden; 
 
J. Devey, schepen; 
 
D. Strybol, diensthoofd; 

 

Verontschuldigd:  D. Warlop, G. Vandenabeele, leden; 
 
A. Deley, afgevaardigde seniorenraad; 
 
Vanparijs Lisette, penningmeester; 

 

 

 

Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering dd. 17 november 2015 wordt goedgekeurd. 

Het verslag van de vergadering dd. 15 december 2015 wordt goedgekeurd. 

2. sportgala 19 februari 2016: stand van zaken 

Overlopen laureaten Trofee van sport; jeugdsporttrofee; kampioenen en sportverdienste 

 

Volgende onderdelen maken deel uit van het sportgala. De presentator maakt hiervoor nog het nodige 
scenario op.  

-  verwelkoming door presentator 

-  act MTV Sirene 

-  fietsen op rollen 

-  gesprek met clubs mountainbike 

-  gesprek mountainbikeroute: gastsprekers 

-  voorstelling laureaten jeugd + winnaar 

-  voorstelling laureaten trofee van sport + winnaar 
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-  overhandiging trofee van sportverdienste 

-  voorstelling via powerpoint kampioenen + op einde allen op podium voor medaille, foto en snoep 

-  receptie in de foyer 

 

Medewerking sportgala: taakverdeling invullen. 
De lijst met taken van vorig jaar worden overlopen. 
18u: begeleiden jury= Roger Voor vervoer van en naar De zwerver= toezichter De Barloke 
19u30: onthaal: aanmelding laureaten= Wilfried 
                          mensen helpen met zoeken naar hun plaats + programma boekjes= Daniël en Diane 
                                                                                                                                       Fons en Marita 
tijdens de show: PowerPoint bedienen= Jean-Marie 
                           coördineren achter de coulissen= Bieke en Dorine 

Na de show: overhandigen medailles= Dorine, Bart en Bieke 
                     noteren namen bij verlaten podium= Fons en Diane 
                     overhandigen snoep= Roger en Daniël 
                     opruimen materiaal= Dorine + ploeg sportraad  

 

Bevestiging leden van de beheerraad: wie zal aanwezig zijn? Voor wie moet een plaats voorbehouden 
worden? Iedereen aanwezig, behalve Norbert en Georges. 

 

Uitnodigingen: stand van zaken 
- laureaten en sportverdienste liggen klaar voor verzending 
- lijst genodigden 

 

 

3. Algemene vergadering 11 maart 2016 

Stand van zaken: 

- Uitnodiging tot Schriftelijke vragen is verstuurd en moeten tegen 10/02 ingediend worden 

- 17/02: officiële uitnodiging met agenda naar voorzitter en secretaris. De secretaris ontvangt 
ook enkele bijlagen: jaarprogramma 2015, jaarprogramma 2016, financieel verslag van 2015 
en begroting 2016. 

- Locatie: Stille Meers (oud gebouw OCMW): deze zaal lijkt het meest geschikt en ruim genoeg. 
De cafetaria ligt er vlak naast. De frigo’s zullen gevuld worden met de door ons gekozen 
dranken. We zorgen voor verkoop en ontvangsten. Nadien volgt een afrekening. Voorstel: 
prijslijst van vorig jaar gebruiken. 

- Agenda: overlopen 

- Begroting: aanpassen en goedkeuren 
Het begrotingsvoorstel werd samen met de uitnodiging op de beheerraad verstuurd. Alle 
uitgaven en inkomsten worden overlopen. Bij de voorziene uitgave voor ‘sportbeurs’ wordt het 
voorstel voor het organiseren van een sportbeurs te Westende toegelicht.  
* periode: juni 2016 
* samen met de opening van de nieuwe mountainbikeroute 
* voorstel van Publimax: organiseerde al eerder een liefdadigheidsloop. Deze persoon wil 
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anderen overtuigen om meer ‘uit hun zetel’ te komen en te bewegen (lopen, wandelen , 
fietsen…sporten). 
aangezien we reeds 2 jaar na elkaar zo goed als geen positieve respons ontvingen van de 
sportclubs om deel te nemen aan de sportbeurs, rijst hier ook twijfel dat de clubs hierop 
positief zullen reageren. 
Voorstel: op de algemene vergadering de vraag stellen aan de aanwezige clubs.. Dit antwoord 
afwachtend reeds een antwoord sturen naar de contactpersoon van Publimax en stand van 
zaken toelichten. 

- financieel verslag: commissarissen worden uitgenodigd (februari 2016). Er zijn 2 
commissarissen en 1 reserve. Opmerking: steeds dezelfde personen stellen zich hiervoor 
kandidaat. 

4. Seingeverspoule: procedure bij incidenten 

Opmerking: wat doen we bij negatieve evaluatie van een seingever? 

Naar aanleiding van een opmerking door een organisator werd volgende reeds ondernomen. 

- Melding organisator  betreffende seingever X 

- Mail verstuurd naar seingever: wordt niet opgesteld : competenties en leeftijd 

- Seingever X dient klacht in bij meldpunt Discriminatie 

- Klacht word behandeld: gesprek met sportdienst 

- Seingever werd nog eens opgebeld: misverstand 

- Te ondernemen stappen: gesprek met de seingever (wijzen op de gemaakte fouten). Jean-
Marie en Dorine spreken nog eens met deze seingever. 

- Organisatoren melden dat seingevers geïnformeerd moeten worden en feedback:negatieve 
opmerkingen moeten geformuleerd worden naar de seingeverspoule 

- Procedure: aanpak van negatieve feedback! 

- Voorstel: de werkgroep seingevers terug bijeen roepen en een procedure uitwerken 
(huishoudelijk reglement). Datum: woe 24/02 om 9u30 (dit wordt nog via mail bevestigd) 

- Jaarlijkse bijeenkomst seingevers dringt zich op: herhalen van afspraken e.d. De seingevers 
worden soms in de wedstrijd gesmeten en weten niet altijd goed wat er op hen afkomt! Vooraf 
goed informeren lijkt van groot belang. 

5. Toelichting van de schepen 

 Sportpark: - de pps is uitgeschreven 
                  - bureau voor ondersteuning hierbij is aangesteld 
                  - voorstel om de volkstuintjes te verhuizen? Locatie is nog niet juist gekend, maar 
het is de bedoeling om de schapenweide en stuk van de volkstuintjes te integreren in het 
sportpark. 

 De nieuwe mountainbikeroute in Middelkerke krijgt de naam van Norbert Dedecker. 

6. Variapunten 
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 1° ronde ‘Erkenningen 2016’: 3 nieuwe aanvragen 
VC Vanapis 
VC R-united 
De Zwaenefietsers 
voorstel: nog geen erkenning toedienen wegens niet vervulde voorwaarde: 1 jaar werking kan 
door geen enkele van deze clubs reeds voorgelegd worden. 
Advies sportraad: de sportraad gaat akkoord om aan deze verenigingen nog geen 
erkenning toe te dienen wegens het niet vervullen van alle voorwarden. 

 sport@school: negen scholen namen deel. De gemeenteschool uit Westende stuurde alleen 
foto’s naar Bloso en niet naar de sportdienst, bij deze geen geldprijs van Middelkerke 
ontvangen. Dit kan nu achteraf ook niet meer  toegekend worden. 

 Bieke: organiseren van de jaarlijkse scholenveldloop tijdens de schooluren. Hiermee zullen we 
alle leerlingen bereiken. Op woensdagnamiddag komen alleen de sportieve leerlingen af. 
Kan dit georganiseerd worden? 
Bedenkingen hierbij: vervoer van alle leerlingen naar het sportpark? De grote kost zal hier het 
busvervoer zijn. Is het parcours geschikt voor grote groepen?  
Kan dit ook voor de zwemmarathon? Het zwembad kan de grote hoeveelheid niet aan, de 
limiet is gesteld op 2016! In het verleden werd dit georganiseerd voor beide onderwijsnetten, 
op 1 namiddag. Noodgedwongen , wegens plaatsgebrek, werd dit gesplitst. 

 Wilfried: De concessie van de petanquehal in het sportpark is in handen van  PC De 
zeemeermin. Reeds enkele jaren steken zij met man en macht hun schouders onder dit 
project en verlenen zij ook aan de sportdienst en andere gemeentelijke organisaties hun 
medewerking (scholenveldloop, sportdagen, noordzeecyclocross, Davis Cup…). 
Groot was hun verbazing toen ze een grote afrekening ontvingen voor water, gas en 
elektriciteit. 
De beheerraad stelt voor om dit verder te bekijken met de juridische dienst die 
verantwoordelijk is voor de concessies. 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Roger Herremans Bart Bouton 


