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Verslag ledenvergadering 16/02/2016 (SPR/201/) 

Aanwezig: R. Herremans, secretaris; 
 
D. Warlop, W. Brouckaert, J.M. Sercu, leden; 
 
A. Deley, afgevaardigde seniorenraad; 
 
D. Strybol, diensthoofd; 

 

Verontschuldigd:  B. Bouton, voorzitter; 
 
N. Peere, B. De Wulf, G. Vandenabeele, leden; 
 
J. Devey, schepen; 
 
Vanparijs Lisette, penningmeester; 
 
D. Delacauw, lid; 

 

 

 

Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Aangezien niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn wordt de goedkeuring van het verslag 
dd. 19/01/2016 verplaatst naar de eerstvolgende beheerraad. 

2. Sportgala: laatste voorbereidingen 

Taken beheerraadsleden tijdens het sportgala dd. 19/02/2016: 

 

Roger:  

17u40: aanwezig 

17u45: ontvangst jury (samen met Dorine).  

17u55: vertrekken naar restaurant ‘Aan Tafel’. Filip is chauffeur naar restaurant 

19u45: vertrek terug naar De Zwerver 

 

Bart: 

19u15: briefing Dorine 
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19u30: volk verwelkomen in de foyer. Mensen naar de juiste kant zenden. 

 

Wilfried + bijkomend persoon!!!!: 

19u15: briefing Dorine 

19u30: genomineerden en sportverdiensten komen zich bij jou aanmelden met aanwezigheidskaart.  

 Naamkaartje geven 

Materiaal: 

- lijst met genomineerden en sportverdiensten 

- naamkaartjes 

 

 

Daniël, fons, Marita en Diane,  

19u15: briefing Dorine 

19u30: uitdelen programmaboekjes elk aan een ingang van de zaal 

 

Daarna de 2 lijsten naast elkaar leggen en aanvullen op 1 exemplaar (wie was 
afwezig: geen medaille en snoep ontvangen) 

 

Bieke en Dorine: 

19u45: achter coulissen 

20u-22u:  

- kalmte bewaren achter de coulissen 

- juiste trofeeën bezorgen aan de uitreikers 

- zorgen dat men tijdig opkomt (volgens scenario) 

Materiaal:  

- scenario 

- overzicht wie welke trofee (met uitreiker) 

22u of op einde van het sportgala: 

Kampioenen worden verzocht om plaats te nemen op het podium 

- Ontvangen medaille 

- Groepsfoto 

Bij het verlaten van het podium:  Bart + Daniël 

                                                    Fons + Roger 

- Naam vragen en aankruisen op de lijst 

- Snoepgeschenkje afgeven (1 per persoon en alleen aan kampioenen) 

Materiaal: lijst van alle gelauwerden in alfabetische volgorde (op voornaam) en stilo 
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Genomineerden en sportverdiensten in andere kleur: krijgen geen 
kampioenenmedaille (brons). Genomineerden kregen reeds een gouden medaille. 
Sportverdiensten reeds een trofee. 

 

Vraag aan de bestuursleden: 

Er is momenteel plaats voorzien voor: 

- Belinda 

- Roger 

- Wilfried + echtgenote 

- Bart 

- Daniël 

- Fons en Marita 

- Georges (+2 extra) 

- Lisette 

- Geen plaats voor Bieke en Dorine omdat jullie achter de coulissen meehelpen tijdens het gala. 

Is er iemand vergeten? Komt er nog van iemand een partner mee? 

 

Andere informatie: 

- De zaal is volledig volgeboekt. De stoelen voor de tribune worden allemaal geplaatst (zoals 
vorig jaar). 

- Carl Vereecke (deputé van Sport) zal aanwezig zijn. 

 
Vraag van de mountainbikeclub De Zandfretters: 

Vraag tot goedkeuring voor het uitdelen van foto van de Zandfretters als promotie voor hun club met 
op de keerzijde de sponsor  van de club. 

Advies: zij mogen dit uitdelen maar wel buiten aan de deur van de Zwerver en liefst na het sportgala. 

Dorine meldt dit aan de club en geeft dezelfde boodschap aan de 2 andere mountainbikeclubs 

De Zandfretters hebben ook een karikatuur van Karl Vannieuwkerke die ze graag aan hem 
overhandigen op het podium als dank voor de mooie sportreportages. 

 

Het volledige scenario wordt nog doorgestuurd naar de beheerraad. 

3. Algemene vergadering 11 maart 2016: draaiboek en taken 

 

1. Onthaal: sportdienst + 1 medewerker beheerraad 

2. Verwelkoming /speeches: voorzitter en schepen toetsen af over welke onderwerpen ze zullen 
spreken. 
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3. Overlopen en toelichten punten op de agenda 
 
- jaarverslag 2015 
- financieel verslag 2015 / nazicht boekhouding 
- aanstellen personen voor nazicht 2016 
- programma 2016 
- begroting 2016 
- erkenningen 
- subsidies 
- demo sport Middelkerke 
- vragen 
- algemene mededelingen 
- slot 

4. Aftekenen clubs: na de algemene vergadering 

5. Drank schenken aan bar 

  

TAAK WIE MATERIAAL 

ONTHAAL Sportdienst (Christine) 

Tekenen en aanduiden 
aanwezige clubs + meegeven 
mini enquête ‘opleiding 
sportclubs’ 

Tafel en 2 stoelen 

VERWELKOMING / SPEECH Schepen van sport 

Voorzitter sportraad 

Micro 

Spreekgestoelte 

JAARVERSLAG 2015  Scherm en beamer 

laptop 

FINANCIEEL VERSLAG 2015 

Nazicht boekhouding en 

aanstelling commissarissen 

2016 

Nazicht op 18/02/2016  

BEGROTING 2016 Opmaak begroting wordt nog 
aangepast en doorgestuurd 

 

ERKENNINGEN EN CLUBS 

2016 

3 clubs die geen erkenning 
kregen omwille van de duur 
van hun werking: nog geen 
jaar bezig. 

 

TOELICHTINGEN 

SUBSIDIEREGLEMENT 

Dorine: indien nodig 

Blijkbaar is het ledenaantal de 
meeste gestelde vraag en is 
ook via een schriftelijke vraag 
van MTV Sirene binnen  
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SNS ? gekomen 

Tom Vanparys heeft nog niet 
bevestigd, Dorine belt nog 
eens  

VRAGEN AAN DE AV 2 schriftelijke vragen: 

Vraag MTV Sirene: 
ledenaantal telt niet meer mee 
voor de subsidies 

Vraag VC Ten Putte Toetsers: 
aankoop palen en netten voor 
volley in turnzaal te 
Middelkerke 

 

DEMO SPORT IN 

MIDDELKERKE 

Dorine 

Dit jaar demo van de 
Parelvissers: stick met foto’s 
en muziek reeds ontvangen 

 

ALGEMENE 

MEDEDELINGEN 

Dorine 

Kan er ook nog eens 
gesproken worden over het 
jumelagecomité? Meedelen 
dat dit nog steeds bestaat en 
dat uitwisselingen tussen 
sportclubs ook een 
mogelijkheid is en tot wie ze 
zich hier verder moeten 
richten 

 

SLOT voorzitter  

AFTEKENEN CLUBS Christine  

DRANK  De frigo’s worden vooraf 
gevuld door het OCMW 

Bediening: Roger, Fons en 
Jean-Marie 

 

 

4. Toelichting van de schepen 

De schepen is verontschuldigd en bij deze geen mededelingen. 

5. Variapunten 

 Ter info: vrijwilligersfeest is voorzien op vrijdag 4 maart 2016. 

 Ter info: in 2016 viering van 20 jaar The Outsider 

 Projectoproep via ISB (monitoring en begeleiding van sportclub ondersteunende initiatieven): 
Dorine vraagt eventueel wat meer info op 
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 Bijeenkomst werkgroep seingeverspoule voorzien op woe 23/02 om 9u30 op de sportdienst 

 Opening nieuwe mountainbikeroute: 12/06/2016: ontbijt, inrijden van de route en gevolgd door 
een receptie. Meer info volgt later 

 Seniorenweek november: kan de sportdienst hier ook voor een aanbod zorgen, De sportdienst 
stuurt reeds verschillende jaren hun aanbod door en stellen bepaalde geprogrammeerde 
lessen gratis open voor geïnteresseerden. Kan dit nog meer uitgewerkt worden, volgens het 
principe van de Seniorgames (Bloso)? Dorine neemt dit voorstel mee naar de sportdienst voor 
verdere uitwerking. Alle activiteiten van de sportdienst zullen ook nog bezorgd worden aan 
Fons Deley (aanbod senioren in Middelkerke: sporthallen en dienstencentrum). De brochure 
voor 2015-2016 werd al meegegeven 

 Voorstel verplaatsen beheerraad dd. 15/03 ? Dorine kan wegens familiale omstandigheden 
niet aanwezig zijn. Verplaatst naar 22/03. Dorine stuur vooraf al een mededeling met de 
gewijzigde datum. 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Roger Herremans Dorine Strybol 

 


