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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering dd. 19/12/2017 wordt goedgekeurd. 

2. Memorandum sport 

Memorandum in tekstvorm 

 

De sportraad zet graag volgende items op het programma voor de komende ….. : 
 

Steeds meer mountainbikers lijken de weg te vinden naar onze nieuwe route “Norbert Dedeckere”. Het huidige 
parcours doet beschermd natuurgebied aan  en  is zo’n 30 km lang. 

Het lijkt ons interessant om eens te onderzoeken of er nog uitbreidingsmogelijkheden zijn die het parcours nóg 
aantrekkelijker zouden maken,  richting hinterland misschien  ? 

Iets wat volgens ons geen onderzoek meer nodig heeft, qua behoefte dan, is het multifunctioneel OUTdoor 
sportveld, want na multifunctionele indoor sportaccommodaties, wordt steeds vaker geïnvesteerd in dit soort 
outdoor velden. 

Logisch ook, want ruimte wordt steeds schaarser en financiële middelen moeten alsmaar efficiënter worden 
ingezet. 
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Een ander voordeel is de grotere variatie aan sporten die men kan aanbieden, en niet te vergeten , aanzienlijk 
meer gebruiksuren per veld, want natuurgras is ‘nog steeds’  niet geschikt voor langdurig en intens gebruik – 
daar zijn onze voetbalclubs het ongetwijfeld over eens. 

Op vlak van vrijetijdsbesteding heeft Middelkerke dus absoluut nood aan een aantal multifunctionele 
kunstgrasvelden en dit op verschillende locaties, waar ze bv. ook kunnen gebruikt worden door scholen, 
kinderdagverblijven en jongeren uit de buurt. 

Een ander heikel punt in Middelkerke is het gebrek aan evenementenhal waardoor niet alleen de vaste trainingen 
van onze sportclubs, maar ook tal van sportevenementen in onze sporthallen regelmatig in het gedrang komen. 
Het “oude” zwembad aan de markt lijkt ons hiervoor een ideale locatie, centraal gelegen en vlakbij de 
ondergrondse parking waarvan de capaciteit nog beter benut kan worden. 

Ook voor onze Middelkerkse scholen zijn de 3 gemeentelijke sporthallen onmisbaar…. 
Doel is dan ook dat de scholen in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van deze accommodatie voor de 
lessen  Lichamelijke Opvoeding. 

Belangrijk is ook het ondersteunen van het  kleuterzwemmen  in de 3de kleuterklas  aan de hand van initiaties & 
bijscholingen voor de betrokken kleuterjuffen. 

 

Ook op het programma - wat ons betreft - komt de opwaardering van sportloods De Barloke  in Leffinge. 
De betonnen vloer is aan renovatie toe en het voorzien van extra kleedkamers is zeker ook geen luxe. 

Tevens wordt voorgesteld om de zaal te homologeren zodat er bv. volleybalkampioenschappen kunnen 
georganiseerd worden, want hiervoor moet steeds uitgeweken worden naar andere steden of gemeenten… 

Klimmen zit in de lift… zo werd eind januari nog bericht in o.a. De Standaard en Het Nieuwsblad. 
Bij het uitbouwen van een nieuw vrijetijdspark op de site van Sportpark De Krokodiel, pleiten wij er dan ook voor 
om kliminfrastructuur te voorzien in de polyvalente hal, of misschien zelfs op de buitengevel van 1 van de 
gebouwen… wat wel eens een echte trekpleister zou kunnen worden. 

Tijdens de maanden juli en augustus is er een aanbod Sport aan Zee. 
Voorstel is om : 

deze periode uit te breiden naar  (begin) mei tot eind september 

het programma aan te vullen met laagdrempelige en recreatieve sportmogelijkheden (zoals volleybal) 

en dit graag op verschillende locaties op het strand in Middelkerke & Westende 

 

En last but not least, zouden we uitdrukkelijk willen vragen om in nieuwe woonwijken, zoals bv in Lombardsijde, 
steeds aandacht te besteden aan het voorzien van recreatiezones voor onze jeugd. 

 

Memoradum in Power Point: de slides worden aan de leden getoond. 

3. sportgala 2018: laatste update 

Stand van zaken:  

 

Sportverdienste : 3 trofeeën 

- Albert Lepoudre (SC Lombardsijde – penningmeester/boekhouding) 

- Hans Grunenberg 

- Jonny Van Hufel 
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-  

G-Sport: Caroline Ghijselbrecht en haar 2 trainsters (trofee + snoep en geschenkpakket voor de 
trainstrers) 

 

Laureaten jeugd: 2 kandidaten 
- lau Duprez (kite) 
- Nore Haezaert (trampoline) 

 

Laureaten volwassenen: 4 kandidaten 

- Céline Roelens (atletiek) 

- Jan Decock (triathlon, extreme) 

- Lieselotte Feys (lifesaving) 

- Yvan Ameele (strandzeilen) 

 

Kampioenhuldiging: voorstelling in de Power Point en allen op einde op podium voor ontvangen 
medaille en snoepje + groepsfoto 

 

THEMA: brandingsporten 

Met medewerking van Coast Lifesaving Team en VVW Westende 

 Inkleding zaal 

 Zetelgesprek met presentator 
VVW Westende: Serge Tourlouse 
Coast Lifesaving Team: Michael Ghijselbrecht 
bekende sporter: Bieke Vandenabeele 

Inkleding zaal : ook banners van # Sporters Beleven Meer en de BK ’s in Middelkerke  
 

 In gesprek met presentator (schepen en of voorzitter sportraad): 2 items 
* BK ‘s 18-22 in Middelkerke 
* kusterfgoed: Kies jou grootste lokale sportheld dof sportteam 

 

Dansact MTV Sirene: niet bij aanvang van de show maar middenin. 

Scenario volgt nog in de loop van deze week. 

 

MEDEWERKING 

 

ONTHAAL  1 à 2 personen: Wilfried Brouckaert +? = ophalen kaarten  
  alles zit alfabetisch in de map (kaarten afgeven en bij naam ‘ok’ zetten’) 

  Medewerker sportdienst ( So) onthaal laureaten en kampioenen. 
  * aanwezigheid bevestigen aan presentaror 
  * naamkaartje opspelden 
  * informeren over oproep naar podium  



Sportraad 

 

 verslag 

 

 

 

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

 

INKOM ZAAL  aanduiding plaats  
 programma afgeven 

 

BEDIENING POWER POINT KARL = JM Sercu (plaats nog te bekijken: boven of achter de  
    coulissen) 

 

JURY  Roger begeleid de jury naar het restaurant. 
 slechts 2 van hen blijven voor het sportgala (Eric is terug voorzitter) 
 * Papillon 
 * shuttledienst met dienstwagen sportdienst (= Bjorn) 
 * afspraak om 18u aan de Zwerver of om 18u15 aan restaurant 

  

 

Receptie in de foyer (met beperkt drankkeuze, andere dranken zijn zelf te betalen) 

4. Algemene Vergadering: overlopen agenda en taakverdeling 

Agenda van de vergadering: 

Opening: speech schepen en voorzitter 

Jaarverslag en financieel verslag 2017 (rekening-nazichters aan het woord laten) 

Jaarprogramma 2018 (enkele nieuwigheden belichten) en begroting 2018 

Stand van zaken: erkende sportclubs  

Subsidies: om nader te bekijken projectsubsidie 

Gastspreker: kusterfgoed (15 min) 

Schriftelijke vragen 

Demo: judoschool Middelkerke 

Algemene mededelingen: # SBM (award 2017, 2018?) 
                                          10.000 stappen clash 
       BK traject 18-22 te Middelkerke (wat is er al gedaan? Persconferentie, 
      promomateriaal, peterschap Freddy Maertens,….wat kunnen de  
      verenigingen hiervoor doen???  

Afsluiting van de algemene vergadering  

Drankje aangeboden door de sportraad in de foyer 

 

MEDEWERKING   

- Voorzitter (speech, toelichting PP en afsluiten met bedanking) 

- Onthaal: Christine + 1 medewerker sportraad 

- Schenken drank: door sportraad of door concessionaris? 
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5. Toelichting van de schepen 

 Start van de nieuwe berging in Lombardsijde is voorzien vanaf 1 juni 2018 

 Tijdens de straatwerken ter hoogte van de Bamburg wordt ook drainage voor de 
petanquevelden voor de cafetaria voorzien 

 Tijdens de voorbije gemeenteraad werd fase 1 van het sportpark goedgekeurd. Dit houdt in: 
de bouw van het zwembad en cafetaria, parking en bijhorende infrastructuur. Als alles goed 
verloopt dan kan er gestart worden in september 218. Fase 2 gaat over de bouw van een 
jeugdsite met skatebowl en looppiste. Fase 3 is dan de groen long . De Doelstelling is ook om 
de grond (duinen) waar nu nog de masten staan, ook in het sportpark te integreren. 
Momenteel zijn er 4 grote firma’s die interesse tonen om een project in te dienen. 
Hebben de adviesraden bij dit project voldoende inbreng gehad? Er zijn steeds nog 
mogelijkheden om aanpassingen te doen. 
 
Het zwembad: is er een tribune aanwezig of zal er ten minste ruimte zijn om publiek te zetten? 
Zo niet, heeft het geen zin om een wedstrijdbad te bouwen!  

 Voor de Mountainbikeroute zijn er perspectieven: de Kerkwegel in Wilskerke (te hoogt van de 
Terwestraat) zal voor verbinding zorgen met de Sluyswijk (met bruggetje over het Geleed). En 
ter hoogte van de Kalkaertweg zal er aansluiting komen met Oostende. 

 Kustreddingsdienst: in Middelkerke en ook uniform met alle andere kustgemeenten is er 
redding voorzien vanaf 15/06 tot 15/09. Uitzondering op deze regel is Blankenberge: reeds 
redders in de paasvakantie. Blankenberge heeft redders in vast dienstverband, eindstation en 
dicht bij strand. Dus in de paasvakantie reeds veel strandbezoekers bij mooi weer! 

    

6. Variapunten 

1. Roger: melding van de 35° editie van de Sirenejogging in 2018. Op 18/08 de viering : het 
oude parcours wordt in groep gelopen. Op 19/08 de wedstrijd zoals gewoonlijk op het nieuwe 
parcours. Roger vermeldt hierbij dat dit zijn laatste editie zal en zo zijn medewerking binnen 
de VZW (Sport Events) wil afsluiten. 

2. Fons: voor het jaarlijkse seniorenfeest wordt voor de editie in 2019 gevraagd als dit mogelijks 
in de sporthal kan plaats vinden? De sportdienst meldt dat een concrete datum vereist wordt 
maar samen kan er zeker naar een efficiënte datum gezocht worden (als voorbeeld werd 
aangehaald om dit te organiseren na het Champagneweekend, de zwarte matten kunnen in 
dit geval blijven liggen). 

3. Norbert: hoe zit het in elkaar bij schenkrecht in de foyer? Mag je dan gelijk welke dranken 
schenken? Ook Jupiler? (naar aanleiding van de maaltijd van de medewerkers van de 
Slotshow van de Superprestige op vrijdag 16/02/2018) 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 
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Roger Herremans Bart Bouton 


