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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering op 22 maart 2016 wordt goedgekeurd. 

Het verslag van de Algemene vergadering dd. 11/03/2016 werd ook goedgekeurd. Het verslag wordt 
nog aangevuld met het voorwoord van de schepen en voorzitter van de sportraad. 

Alle erkende sportverenigingen ontvangen dan het goedgekeurd verslag van de Algemene 
vergadering van 2016 en de PowerPoint wordt ook mee verstuurd. 

2. uitslag bevraging sportclubs i.v.m. organisatie sportbeurs 

Uit de bevraging van de aanwezige clubs op de algemene vergadering werd volgende genoteerd: 

 25 clubs antwoorden ja op de organisatie van een sportbeurs (25 op 31) en 6 antwoorden 
neen 

 Op 25 maart werd vanuit de sportdienst een nieuwe mail verstuurd naar ALLE clubs met 
dezelfde vraag: is er interesse voor de organisatie van een sportbeurs en welke periode is 
voor de club het meest geschikt? 
Deadline voor ontvangen van de antwoorden was gesteld op 18 april 
resultaat: slechts 13 antwoorden ontvangen.  
10 op 13: positief antwoord waarvan 2 ‘ja’ antwoorden maar bevestigen niet aanwezig te 
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zullen zijn 
periode: 5x juni –  2x sept  -1x okt  -1 x februari – 1x gelijk wanneer 

 Besluit: geen organisatie van een sportbeurs in 2016. Een ander concept uitwerken, eventueel 
ruimer en een verenigingenbeurs (sport, jeugd en cultuur) opstarten.  

3. opleidingen sportclubs: najaar 2016, opstellen programma 

Organisatie opleidingen voor clubs 

 

Voorkeur: EHBO en AED 
periode: 6 of 8 december 2016 ? Bij voorkeur op 8/12/2016. Eventueel een 2° opleiding voorzien in 
het voorjaar en overdag: gericht naar clubs met seniorenwerking. Dit eventueel op een andere locatie, 
in functie van de locatie waar deze verenigingen met senioren hun werking hebben. 
organisatie: zelfde organisatie als vorig jaar 
voorwaarden: minstens 10 inschrijvingen en max 15. 
opmerking: eens met de opleiding ‘werken met een AED’ gevolgd heeft is het van belang dat dit op 
regelmatige basis herhaald wordt. De sportverenigingen die in 2016 de opleiding ‘AED’ gevolgd 
hebben krijgen uiteraard alleen voor dit jaar punten voor de subsidies! 

 

Opleiding via Dynamo Project? 
onderwerp: VZW of feitelijke vereniging (meeste voorkeur) 

De aanvraag voor een opleiding in het najaar moet nu reeds aangevraagd worden bij Dynamo Project. 
Minimum aantal inschrijvingen moet 15 zijn, zo niet wordt de opleiding geannuleerd en moet de 
organisatie € 150,- administratiekosten betalen. 

Aangezien de inschrijvingsprocedure individueel moet gebeuren en omslachtig is (drempel!) beslist de 
beheerraad om in het werkjaar 2016-2017 geen opleidingen te organiseren i.s.m. Dynamoproject. Via 
mail kunnen we de sportverenigingen wel informeren van de website waar opleidingen kunnen 
geraadpleegd worden en een overzicht geven van de opleidingen in de omgeving. 

 

 

4. bezetting sporthallen 2016-2017 

Jaarlijks worden de trainingsuren voor vast gebruik opgevraagd aan de Middelkerkse  
sportverenigingen. 

 

Timing 

 1° mail vertrekt vanuit de sportdienst op 15/04/2016= opvragen trainingsuren (aanvraag, 
voorstellen)  

 Voorstellen moeten binnen zijn tegen 9 mei 2016 

 De ontvangen voorstellen worden bekeken en knelpunten (overlappingen) worden besproken 
met de betreffende clubs. In de meeste gevallen kan dit al onderling opgelost worden. 

 In de beheerraad van mei (17/05) bespreking en advies sportraad 
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 De clubs worden uitgenodigd op een jaarlijks overleg waarop alle uren per sporthal overlopen 
worden (=  16 juni) 

 Het dossier wordt daarna opgestart ter goedkeuring van het college (juli/aug) 

5. Toelichting van de schepen 

 Fitnestoestellen op de Zeedijk: het CBS van Middelkerke keurde  het investeringsbudget voor 
de aankoop van bijkomende toestellen, voorzien voor de Zeedijk van Westende, goed. 
De aankoop van deze fitnesstoestellen wordt opgestart. 

 Sportpark: stand van zaken. 
tijdens de laatste vergadering werd de firma aangesteld die de procedure moet uitschrijven. 
De verdere stappen volgen: opdracht komt op de markt; gunnen van de uitvoering enz. 
De sportraad zal er nog bij betrokken worden voor formuleren van advies. 
voorlopig:  de grond van de privétennishal word gekocht door de gemeente 
  1° realisatie wordt het zwembad 
  ventweg en parking wordt voorzien 
  1 voetbalveld, zwembad en sporthal, met 1 commerciële uitbating. De plaats op 
  het sportpark is echter wel beperkt. 
 

 

6. Variapunten 

Variapunt 1: oproep kandidaatstelling uitbating chalet Kerst aan Zee 2016. De verenigingen ontvingen 
hiervan een schrijven. 

Variapunt 2: Diane en Bart zijn terug bereid om hun medewerking te verlenen bij de organisatie van 
de Noordzeefakkeltocht (12/08/2016) 

 

Voor verslag, 

 

 

de wnd. secretaris, de voorzitter, 

 

Diana Delacauw Bart Bouton 


