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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

De goedkeuring van het verslag van de vergadering op 21 maart 2017 werd verdaagd 

2. Verslag Algemene vergadering 2017: goedkeuring 

De goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering dd. maart 2017 werd verdaagd. 

3. praatcafé Alg. vergadering: inventaris vragen en plan van aanpak 

Alle vermelde opmerkingen of vragen werden overlopen en antwoorden werden geformuleerd. 

Hieronder het overzicht van vragen en antwoorden. 

1. TC Middelkerke: bezorgdheid onder de leden met de toekomstplannen van de tennishal in het 
kader van het masterplan sportpark? 
De sportraad heeft momenteel nog geen zicht op het masterplan van het sportpark en deelt 
de bezorgdheid. 
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2. TC Middelkerke: wat met de tennissite te Westende? Bezorgdheid dat men daar niet meer zal 
kunnen tennissen. 
Momenteel is de domeinconcessie van de volledige tennissite toegewezen aan Padel on the 
Beach. De 2 noordelijke hoofdterreinen blijven nog steeds tennisterreinen. 

 

3. Algemeen: grote drop out van 12+ niettegenstaande de vele investeringen in de 
jeugdwerkingen 
De sportraad is van mening dat de club hierover een duidelijke en concrete visie moet 
definiëren. Er zijn verschillende redenen waaraan de drop out van +12jarigen te wijten valt:  
- meer druk en studiewerk in de secundaire afdeling van het onderwijs 
- aangezien er in Middelkerke geen secundair onderwijs aanwezig is  zijn alle tieners verplicht 
om in de buurgemeenten of steden onderwijs te volgen met als gevolg veel tijdverlies door de 
verplaatsingen 
- teveel accent op competitiesport, de clubs moeten meer inzetten op het “ beleven” / 
recreatieve beoefening van de sport (voor de “fun”). Meer en meer kinderen beginnen aan 
jonge leeftijd aan competitiesport. Het gevaar hierin ligt dat de prestatiedruk steeds toeneemt 
en dat er meerdere uren per week getraind wordt.  
sportclubs moeten binnen hun werking een alternatief aanbieden naast de competitiesport. 

 

4. Sporthal Lombardsijde: temperatuur van de douches: soms koud soms te warm! Moet dit 
telkens gemeld worden, en aan wie? 
Al wie gebruikt maakt van de douches en ondervindt dat de temperatuur van het water te koud 
of te warm is moet dit zeker melden aan de aanwezige toezichter. De sportdienst heeft dit 
probleem in het verleden reeds gemeld aan de onderhoudsfirma voor de technische 
installaties.  
Dit probleem wordt opnieuw voorgelegd!  

 

5. Materiaalaanvraag voor badminton in Lombardsijde: bestelling netten (club bezorgd nog de 
juiste afmetingen , ook goed voor wedstrijden!!!) 
De sportdienst doet de bestelling van materiaal. BC De Barloke bezorgt aan de sportdienst de 
juiste afmetingen die noodzakelijk zijn voor officiële wedstrijden. 

 

6. Judoschool: zaal te Leffinge: in winter te koud, matten 20 jaar versleten en geen verende 
ondergrond. 
De sportdienst onderzoekt de mogelijkheden voor de aankoop van nieuwe matten en 
ondervloer: opvragen prijsoffertes en bevragen budgetten. 

 

7. Jong Spermalieruiters: zoeken een geschikte locatie voor hun jaarlijks tornooi? (moet groot 
genoeg zijn, nu organiseren ze in Gistel) 
De sportraad stelt zich vragen over de oppervlakte, hoe groot moet dit bij benadering zijn? 
voorstellen:  sportpark? Landbouwers? Naast de oppervlakte worden ook inhoudelijk vragen 
gesteld van dit tornooi: wat wordt er juist gedaan? 
De sportdienst neemt hiervoor contact met de betreffende club voor verder onderzoek naar 
mogelijkheden. 
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8. Algemeen probleem: spelerswerving! 
Het antwoord op deze vraag ligt in dezelfde lijn als het antwoord dat de sportraad formuleert 
op vragen 3 en 9.  
- visie van de club! 
- competitie maar ook recreatieve sportbeoefening aanbieden 
- deelname aan de Maand van de sportclub: deze actie is juist bedoeld om nieuwe leden aan 
te trekken 

 

9. Algemeen: trainerswerving en nieuwe / jongere bestuursleden!!! 
Ook hiervoor moet de club een visie ontwikkelen: 
- trainers moeten zich blijvend bijscholen 
- gemotiveerde personen inschakelen 
- blijven hernieuwen: ook jeugdleden inschakelen 
Clubs die kampen met grote problemen kunnen dit altijd melden aan de sportdienst. Deze vraag 
kan op de website en/of facebook geplaatst worden. 
Als club kan je ook een vacature plaatsen op de site van de Vlaamse trainersschool! 

 

10. Lampen in Bamburg verblinden? 
De lampen in de Bamburg geven de aantal Lux voor het beoefenen van sport indoor. 
het probleem ligt veelal in het zonlicht dat in de winter via het cafetaria in de zaal schijnt. In dit 
geval zetten clubs groene schutten voor de vensters. De sportdienst onderzoekt alternatieven. 

 

11. Zaal kwijt door evenementen in sporthal Middelkerke 
De aanvragen die binnenkomen op de sportdienst wordt grondig bekeken en volgende criteria 
worden gehanteerd:  
- clubs met competitie moeten voorrang krijgen 
- niet sport gerelateerde evenementen worden verwezen naar andere locaties en zalen of 
naar andere periodes (dal periode sporthallen waar de bezetting van de sportclubs zo goed 
als op nul staat). 
- ook voor sportevenementen die de sporthal reserveren voor inschrijving en prijsuitreikingen 
worden alternatieve lokalen en ruimtes bekeken vooraleer het gebruik van de sporthal 
toegezegd wordt. 

 

12. Stenen op het strand ter hoogte van De Kwinte (gevaarlijk voor kwetsuren bij beachvolley): 
kan dit opgeruimd worden met een machine? 
De sportdienst neemt opnieuw contact met de technische dienst voor opruiming van de 
stenen. 

 

13. Kent de sportraad de mensen van de sportclubs, naamkaartjes voorzien? 
Dit voorstel wordt meegenomen naar de volgende Algemene vergadering in 2018. 

 

14. Hoe zit de sportraad ineen? 
zie www.middelkerke.be / vrije tijd /sportclubs en sportraad: statuten en huishoudelijk 
reglement van de sportraad van Middelkerke bieden een uitgebreid antwoord op deze vraag. 

 

15. Opmerking: algemene tevredenheid, inspanningen sportraad worden op prijs gesteld 
Dank u! 

http://www.middelkerke.be/


Sportraad 

 

 verslag 

 

 

 

Sportraad – tel. 059/319950– email: postbus_sportdienst@middelkerke.be 

 

 

 

16. Accommodatie: soms gebrek aan trainings- en speeluren 
Er is een grote concentratie van aanvragen op alle weekdagen tussen 19u en 21u! Er zijn 
eerder vrije uren tussen 17u en 18u30 maar worden minder gevraagd. 
Om in overleg de bezetting te bespreken en te verdelen is de aanwezigheid van de club op 
het jaarlijks overleg in juni zekere van belang. 

 

17. Probleem jaarlijkse koetsentocht? Aanvraag gebeurt al in februari en pas in september komt 
er antwoord 
Dit dossier wordt niet behandeld door de sportdienst maar door het secretariaat. Er kan 
tussentijds wel contact genomen worden via de sportdienst voor info omtrent de stand van 
zaken van dit dossier. 

 

18. Wie vertegenwoordigt de club op de Algemene Vergadering? De clubs denken dat enkel een 
bestuurslid mag komen? 
In eerste instantie wordt de uitnodiging verstuurd naar de voorzitter en secretaris van de club 
van wie de aanwezigheid gewenst wordt op dergelijke vergadering. Indien zij niet kunnen 
aanwezig zijn dan kunnen zij hun volmacht aan een ander bestuurslid of lid van de geven 

 

19. SC Lombardsijde: financieel probleem (drankverkoop!): contract met de brouwer. 
De sportdienst en sportraad zijn op  de hoogte van dit probleem. Het dossier wordt behandeld 
door de juridische dienst die de concessies behartigd. 

 

20. Duikclub: trainingsuren van 21 u-22u , reeds enkele jaren beloofd om bij voorkeur te starten 
om 20u30 maar tot op heden nog geen aanpassing. 
Indien deze wens van Actinia  blijft dan wordt dit best opnieuw meegegeven bij de ‘ aanvraag 
vaste trainingsuren Duinenbad’ voor het werkjaar sept. 2017 juni 2018. Deze vraag kan 
herbekeken worden maar uiteraard in functie van de beschikbare mogelijkheden.  

 

21. Laureaten sportverdienste : in de sporthal te Lombardsijde hangen in de gang bij de 
kleedkamers afbeeldingen van laureaten van in het verleden. Dit wordt sedert enekele jaren 
niet meer bijgewerkt. 
klopt, dit werd de laatste jaren niet meer bijgehouden. Reden: er wordt gezocht naar een 
alternatieve manier en alternatieve locatie ( meer in de inkom van de sporthal) om deze 
winnaars in de kijker te zetten. 

 

22. Kan er een afspuitplaats voor fietsen voorzien worden bij start en aankomst van het nieuw 
mountainbikeparcours? 
Voor de start of aankomstplaats in Lombardsijde verwijzen voor het afspuiten van fietsen naar 
de garage (Degraeve) die daar dichtbij ligt. Afspuiten kan daar voor € 1,-. 
Voor de start/aankomstplaats in Middelkerke zijn er momenteel geen mogelijkheden ter 
plaatse en ook niet in de dichte omgeving  
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23. AED toestellen op kritieke plaatsen hangen  en ook tijdens seizoen? Wat is de stand van 
zaken van de aankoop van deze toestellen? 
Het aankoopdossier werd voorbereid voor goedkeuring door gemeenteraad. Er worden dit jaar 
5 toestellen aangekocht die tijdens de zomer (juli – aug) in de hulpposten op het strand zullen 
aanwezig zijn.  Vanaf september worden deze toestellen dan op vaste plaatsen voorzien. In 
2018 is het de bedoeling om opnieuw toestellen bij te kopen . 

 

24. Aanduiding START en instapplaatsen kunnen beter: MTB parcours 
Momenteel staan er heel wat borden en paaltjes,  en werden in overleg met de bevoegde 
instanties (provincie, MDK, ANB…) geplaatst. 
Men kan altijd het plan van de mountainbikeroute downloaden via de website. 

 

25. Wandeltochten: veel afval in de duinen, wandelaars moeten de wandelpaden gebruiken en 
niet in MTB parcours. Vuilnisbakken voorzien in de duinen 
Dit werd reeds aangevraagd. Ter hoogte van camping Crystal en Albatros werden 
vuilnisbakken bijgeplaatst. Het probleem bij het plaatsen en verspreiden van vuilnisbakken is 
de locatie en bereikbaarheid voor de reinigingsdiensten om deze bakken te ledigen. 
De sportraad verwijst ook naar de bijeenkomst dd. 17/03/2017 ter hoogte van de Calidris 
omtrent het duinendecreet: uit deze bijeenkomst bleek dat veel stukken van de duinen 
afgesloten zullen worden. 

 

26. Kantine Leffinge: is er mogelijkheid tot het voorzien van  inbraakpreventie? Reeds 
verschillende keren inbraak in dit gebouw. 
De dienst ‘gebouwenbeheer’ is van plan dit ruimer te bekijken en voor alle gemeentelijke 
gebouwen  dergelijk alarmsysteem te voorzien. Momenteel zijn er hierover geen verdere 
gegevens of ontwikkelingen. 

 

27. Masterplan sportpark: zal er bij de ombouw ook advies gevraagd worden aan het  
cyclocrosscomité (rekening houdend met het parcours)? 
Er wordt advies gevraagd aan alle belanghebbende partijen / huidige gebruikers: adviesraden, 
zwembad, cyclocrosscomité…. 

 

28. Bij aanleg jaagpad: steigertjes aanleggen in visserszone? 
Dit is geen dossier van de sportdienst maar deze vraag wordt doorgegeven naar de 
technische dienst. 
Na contact met de betreffende dienst werd bevestigd dat er geen rekening gehouden werd 
met de aanleg van aanlegsteigertjes. 

 

29. Tribune in sporthal Leffinge : er werd reeds een kleine zittribune gemaakt maar dit is nog niet 
voldoende. Komt er nog een 2° gelijkaardige zittribune ? 
Momenteel is er een tekort aan berging voor een 2° tribune. 
Indien toestellen die niet meer gebruikt worden naar andere diensten kunnen overgebracht 
worden of verkocht worden, dan komt er terug meer bergruimte vrij. In dit laatste geval kan er 
eventueel een 2° gelijkaardige zittribune gemaakt worden. 

 

30. Toegankelijkheid dijk en strand voor ouder publiek? Bij de verbreding van de zeedijk zou daar 
moeten rekening mee gehouden worden. 



Sportraad 

 

 verslag 

 

 

 

Sportraad – tel. 059/319950– email: postbus_sportdienst@middelkerke.be 

Dit is ook geen dossier van de sportdienst maar deze vraag werd ook doorgestuurd naar de 
technische dienst. 

 

 

4. opleiding seingevers: uiteenzetting organisatie en taakverdeling 

Middelkerke is ingeschreven om een opleiding Signaalgever , gegeven door de provincie, te laten 
plaats vinden op donderdag 1 juni 2017. 

Locatie: CC De Branding 

Start om: 19u 

Promotie:  voorzien in de nieuwsbrief van de gemeente (2x) 

 Persbericht 

Affiche hangt op verschillende sportaccommodaties met melding van datum in 
Middelkerke 

Bericht/aankondiging op website 

Bericht/aankondiging op facebook 

Mail naar alle sportclubs van Middelkerke 

Doorgegeven aan voorzitter van seniorenraad (Fons kijkt als hij dit wel ontvangen 
heeft?) 

Wordt ook doorgegeven naar het Sok (sportoverleg van de kust op 4 mei 2017) 

Wordt doorgegeven naar leden van seingeverspoule Middelkerke 

Via Daniël ook doorgegeven naar contactpersoon in Koksijde die contactgegevens 
heeft van seingevers 

Jean-Marie stelt voor om ook Ludo Coulier in te lichten (Zeewacht) 

 

Inschrijvingsprocedure: betrekkelijk eenvoudig voor wie op internet kan. Inschrijven gebeurt via de 
site: www.verkeersveiligwestvlaanderen.be en bij de rubriek: “opleiding seingever”, dient men het 
contactformulier in te vullen.  

Wie ingeschreven is dient voor de opleiding voor aanwezig te ondertekenen 

Na de opleiding wordt een certificaat bezorgd. 

 

Overzicht van deze opleiding in verschillende steden en gemeenten in 2017: 

25 maart  Zwevegem (afgelast) 

24 april  Diksmuide 

27 april  Roeselare (Beveren) 

9 mei  Anzegem 

1 juni  Middelkerke 

28 september Hooglede 

http://www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/
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16 oktober Oudenburg 

16 november  Zonnebeke 

 

Taakverdeling:  

- Onthaal: aanwezigheden en drankbon  

- Inleiding en aankondigen lesgever Bart? 

- Schenken drank  2 personen? Jean-Marie en Daniël(?) 

5. sportgala: reglement en opmerking turnvereniging 

De bespreking van het reglement ‘Sportgala’ met het oog op een eventuele aanpassing werd 
verdaagd. 

6. Toelichting van de schepen 

De schepen vraagt naar de bevindingen van de leden van de adviesraad die aanwezig waren op de 
toelichting over de plannen van het sportpark. 

De schepen merkt op dat men in de voorstellen spreekt over een ‘vrijetijdspark’. In het voorgestelde 
masterplan is er teveel Multi gebruik van de voorziene sporthal die de naam kreeg van een 
polyvalente zaal.  

De bestemming van de tennisaccommodatie schept nog altijd geen duidelijkheid: de grond is van de 
gemeente maar de accommodatie wordt verhuurd in erfpacht.  

7. Variapunten 

1. Melding ‘wekelijkse activiteiten’ in de Sirene: deze activiteiten dienen gemeld te worden voor 
opname in de overzichtslijst (dit kan via de site). Activiteiten invoeren voor 2016-2017 kan nog 
tot en met 14 mei. Het schrijven door burgemeester en secretaris , gericht  aan de sportraad, 
werd voorgelezen. 

2. Info: “Direction”: nieuw hulpmiddel bij trainingen: promo ontvangen over dit nieuw materiaal. 
Flyers of folders zullen in de sporthallen verdeeld worden aan de trainers. 

 

Voor verslag, 

 

 

de wnd. secretaris, de ondervoorzitter, 

 

Dorine Strybol Diana Delacauw 


