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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering dd. 15/11/2016 wordt goedgekeurd. 

Er wordt opgemerkt dat er momenteel veel gereden wordt op de mountainbikeroute van Middelkerke. 
Het parcours zou best aantrekkelijk en gevarieerd zijn in vergelijking met andere routes. De route in 
Bredene is maar23 km en telt slecht 3 km onverhard terrein! 

Op de route van Middelkerke werd nu ook het éénrichtingsverkeer duidelijk aangebracht en werden 
gevaarlijke kruispunten ook aangepakt!  

2. Jaarlijkse Algemene Vergadering: opstarten agenda, timing uitnodiging enz.  

 Overlopen timing voorbereiding Algemene vergadering dd. 10/03/2017 
- tegen 11/01/2017: versturen mail opvragen schriftelijke vragen en indienen tegen 10/02/2017 
- officiële uitnodiging wordt verstuurd ten laatste op 22/02/2017 

 Agenda van de AV 

 

1. Opening van de 
algemene vergadering 

Korte toespraak en verwelkoming door de 
schepen van sport en de voorzitter van de 
sportraad 

Vooraf overleg omtrent onderwerp 

Schepen  + 
voorzitter 
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2. Jaarverslag en financieel 
verslag 2016 

Deze documenten worden vooraf bezorgd 
aan de secretarissen en worden via de 
PowerPoint overlopen 

Vraag : goedkeuring van de personen die rekeningen 
nakeken + aanduiding van nieuwe personen voor 
volgend jaar! 

C. Cools en W. 
Debeuckelaere  

(reserve= E. 
Everaert) 

3. Programma en Begroting 
2017 

Idem 
beknopte uitleg over de geraamde 
uitgaven 
seingeverspoule 
vormingen 
sportgala 
varia: seingeversfeestje 

 

4. Leden en nieuwe 
erkenningen 

Hoeveel clubs telt elke groep? 
nieuwe erkenningen in  2016? 
Clubs die werking gestopt hebben in 
2016? 
sporttakkenlijst: ongewijzigd 

 

5. Toelichting nieuw 
subsidiereglement 

2° Toelichting van het nieuw 
subsidiereglement gebaseerd op 
vastgestelde problemen  en meeste 
gestelde vragen op de sportdienst . de 
veranderingen en nieuwe artikels in het 
reglement nog eens toelichten! 

Toelichting en tips voor projectsubsidie 
(aanvraag indienen 3 m vooraf, best tegen 
eind maart) 

Dorine (vooraf 
inventariseren van 
deze FAQ samen 
met Marij) 

6. Demo sport te 
Middelkerke 

Power Point presentatie van de werking 
van Mibac 

Dorine / i.s.m.  
contactpersoon 
Mibac 

7. Algemene vragen  Schriftelijke vragen vooraf inzenden 

Vragen? 

Antwoord  

8. Discussie/overleg 

 

In kleine groepjes een aantal vraagjes 
beantwoorden of andere vragen 
formuleren 

Onder begeleiding 
van een lid van de 
beheerraad 

9. Mededelingen  Voorstelling nieuwe campagne 
van Sport Vlaanderen “Sporters 
beleven meer” 

 Info en toelichting omtrent de 
actie ‘TOP’: time out tegen pesten 

 SNS 

 

Dorine 

10. afsluiting van de 
algemene vergadering 

Aftekenen aanwezigheid 

Drankje aanbieden  

voorzitter 

Voor het nieuwe element in de agenda (praatgroepjes) is het best om de schikking van tafels en 
stoelen reeds zo op te stellen dat er niets meer moet verschoven worden. 
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Voor de opstelling van de vragen wordt voorgesteld om geen open vragen te formuleren en er 
rekening mee te houden dat er gevolg gegeven wordt aan de commentaren of opmerkingen van de 
praatgroepjes. Zijn er inderdaad wel vooropgestelde vragen nodig? Is het niet beter om reacties en 
vragen uit te lokken en gewoon als reserve 1 vraag te formuleren? Indien er niet veel reacties komen 
uit de groep dan kan deze vraag  in de groep gesmeten worden. 

Vraag van een kinesisten groepspraktijk uit Westende : zouden graag hun ondersteuning bij 
sportclubs eens voorstellen (wat kan een trainer preventief doen om kwetsuren te vermijden? Deze 
ondersteuning zouden ze kosteloos doen?). Er wordt voorgesteld om deze persoon uit te nodigen op 
de eerstvolgende beheerraad en het project eens voor te stellen aan de beheerraad alvorens dit op 
ten nemen in het programma van de AV. 

Toelichting van het nieuw huishoudelijk reglement aan de agenda toevoegen en dit vlak voor de 
praatgroepjes! 

 

Taakverdeling  Algemene Vergadering 

 

1. Onthaal 

2. Verwelkoming /speeches 

3. Overlopen en toelichten punten op de agenda 
 
- jaarverslag 2016 
- financieel verslag 2016 / nazicht boekhouding 
- aanstellen personen voor nazicht 2017 
- programma 2017 
- begroting 2017 
- erkenningen 
- subsidies 
- demo sport Middelkerke 
- vragen 
- praathoekjes 
- algemene mededelingen 
- slot 

4. Aftekenen clubs 

5. Drank schenken aan bar 

  

TAAK WIE MATERIAAL 

ONTHAAL Sportdienst (Christine) + 
Diane 

Tekenen en aanduiden 
aanwezige clubs  

Tafel en 2 stoelen 

VERWELKOMING / SPEECH Schepen van sport 

Voorzitter sportraad 

Micro 

Spreekgestoelte 

JAARVERSLAG 2016  Scherm en beamer 

laptop 
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FINANCIEEL VERSLAG 2016 

Nazicht boekhouding en 

aanstelling commissarissen 

2017 

  

BEGROTING 2017   

ERKENNINGEN EN CLUBS 

2016 

  

VRAGEN AAN DE AV   

DEMO SPORT IN 

MIDDELKERKE 

 

Dorine 

 

PRAATHOEKJES 5 praathoekjes elk met 1 
begeleider van de sportraad 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ALGEMENE MEDEDELINGEN Dorine  

SLOT voorzitter  

AFTEKENEN CLUBS Christine  

DRANK  Prijslijst hebben we nog van 
de vorige AV 

2 tot 3 personen voor 
schenken van de drank 
 
1. Roger 
2. Jean-Marie 
3. Fons 

 

 

 

Opmerking: info van kinesisten die begeleiding van sporters wensen te organiseren. Info kan gegeven 
worden op de algemene vergadering. 

3. Gebruiksreglement sportinfrastructuur AGB - advies 

Het ontwerpbesluit wordt toegelicht. 
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Het AGB kreeg de opdracht om in haar gebouwen meer activiteiten te organiseren. Aangezien er in 
deze gebouwen concessionarissen of hoofdgebruikers zijn werd er ook een ‘niet exclusief gebruik’ 
onderzocht. Dit gebruik kreeg vorm aan de hand van een gebruiksreglement. 

Het gebruiksreglement werd reeds vooraf aan de leden van de beheerraad verstuurd en wordt tijdens 
de vergadering nog eens in grote lijnen overlopen.  

De beheerraad formuleert een gunstig advies betreffende dit gebruiksreglement. 

Toch worden enkele vragen naar aanleiding van dit reglement door de beheerraad geformuleerd: 

- Wordt er toegestaan om bij gebruik van de sporthal te Lombardsijde aansluitend gebruik te 
maken van de kantine van de voetbalaccommodatie en dit dat volgens de modaliteiten van de 
voorgelegde gebruiksreglement? Dit , terwijl er een kantine in de sporthal aanwezig is? Kan 
het gebruik van de sporthal gelinkt worden met het gebruik van de kantine in de sporthal? 
Dit wordt gevraagd op de juridische dienst van de gemeente . 

- Vroeger stond er op de Kwinte een barbecue die vrij gebruikt kon worden, kan dit nu nog? 
Neen, mits de gebruikelijke aanvraag zoals omschreven in het reglement. 

 

4. Voorstel nieuw gebruiksreglement sporthallen - advies 

Het voorstel van het aangepast huishoudelijk reglement van de sporthallen wordt met de volgende 
beheerraad nog eens doorgestuurd. 

Aanpassingen werden reeds gedaan in de rubriek ‘sancties’ maar nu ook werden de tarieven 
herbekeken. De tarieven werden reeds lang geleden bepaald en sindsdien niet meer aangepast.  
Ondertussen is de prijs van verbruik water, gas en elektriciteit ferm toegenomen en dient dit dan ook 
in de tarieven vertaald te worden. 

Opmerking bij sancties: is er ook geen mogelijkheid om de clubs te sanctioneren via een aftrek van de 
jaarlijkse subsidie (dus een bijkomend artikel in het subsidiereglement)? 
Dit is inderdaad een mogelijkheid maar op de werkvloer dient er vooral ‘kort op de bal’ gespeeld te 
worden en zijn de sancties zoals voorgesteld in het huishoudelijk reglement doeltreffender. 

5. Toelichting van de schepen 

1. Op 11/01/2017 is er een 1° overlegvergadering met de projectontwikkelaar voor het 
masterplan van het sportpark.  
Het belang van een behoeftenonderzoek bij dergelijke projecten wordt nogmaals 
onderstreept. Is dit gebeurd? Men gaat ervan uit dat dit gebeurde! Trouwens voor de groep 
senioren werd duidelijk de toegankelijkheid onderstreept. 

2. Goedkeuring van de begroting: sport. 
Werd goedgekeurd en met de specifieke melding van de bouw van een bijkomende berging 
voor de sporthal te Lombardsijde! De hoek aan de zijkant van de sporthal dient volledig 
opgekuist te worden. De berging zal rechtstreekse toegang hebben tot de sporthal.  

6. Variapunten 
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1. Evaluatie opleiding AED: 9 van de 10 ingeschreven deelnemers waren aanwezig.  
De deelnemers ontvangen een attest via het Rode Kruis. De sportdienst ontvangt koppies van 
de attesten 

2. Sportgala:  
kandidaturen: momenteel al inzendingen ontvangen. Er wordt nog een herinneringsmail 
verstuurd. 
sportverdienste: redelijk wat huldigingen maar dit wordt nog in detail onderzocht! 
indeling in categorie: kampioen of genomineerd: op ma 16/01/2017, dag voor de beheerraad 
Westgolf: simulator golfwedstrijd, wordt ter plaatse getest. Mooie prijzen voor de deelnemers 
ontwerpbesluit goedkeuring uitgaven: dd. CBS 17/01/2017 
bestellingen medailles , geschenken enz. 
receptie : aangevraagd. 

3. Vraag van Bieke: er zal een vraag geformuleerd worden naar de sportdienst en zwembad om 
de zwemmarathon net zoals de scholenveldloop, tijdens de schooluren te organiseren. Het 
wordt alsmaar moeilijker om deelnemers te mobiliseren op woensdagnamiddag. De 
organisatie zou dan door de vrije scholen gedaan worden en zou een volledig dag in beslag 
nemen. Waarschijnlijk zal dit op een donderdag plaats vinden aangezien de meeste uren op 
die dag al in beslag genomen worden door de vrije scholen. 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Roger Herremans Bart Bouton 


