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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering dd. 21/02/2017 wordt goedgekeurd. 

2. Algemene vergadering: evalutatie 

Volgende punten worden geëvalueerd:  

- Onthaal: 61 van de 75 clubs waren aanwezig 

- Zaalschikking: gezien de grote opkomst kwamen de reservestoelen goed van pas. Er stonden 
7 tafels met telkens 10 stoelen klaar (dus minstens 70 personen aanwezig) 

- Power Point / agendapunten: ok 

- Boekhouding / begroting: opmerking rekeningnazichter. Hoe klein de boekhouding ook maar 
moge zijn, dit moet volgens de statute/huishoudelijk reglement wel jaarlijks nagezien worden 
door 2 aangeduide personen die lid zijn van de Algemene Vergadering. 

- Subsidies: toelichting projectsubsidie: ok 

- Communicatie: gegevens bestuur en annulering trainingen of reservaties. Aangezien het 
huishoudelijk reglement De Branding op die datum nog niet goedgekeurd was werd er niet 
verwezen naar de aanpassingen van dit reglement 
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- Demo: Mibac 
voor Algemene vergadering in 2018 is Judoschool Middelkerke kandidaat om hun werking 
voor te stellen. 

- Mededelingen: campagnes sport Vlaanderen e.a.: ok 

- Praatcafé: wat verschil van tafel tot tafel maar over het algemeen was dit geslaagd. 

 

Inventaris van de vragen / opmerkingen tijdens het praatcafé: 

1. TC Middelkerke: bezorgdheid onder de leden met de toekomstplannen van de tennishal in het 
kader van het masterplan sportpark? 

2. TC Middelkerke: wat met de tennissite te Westende? 

3. Algemeen: grote drop out van 12+ niettegenstaande de vele investeringen in de 
jeugdwerkingen 

4. Sporthal Lombardsijde: temperatuur van de douches: soms koud soms te warm! 

5. Materiaalaanvraag voor badminton in Lombardsijde: bestelling netten (club bezorgd nog de 
juiste afmetingen , ook goed voor wedstrijden!!!) 

6. Judoschool: zaal te Leffinge: in winter te koud, matten 20 jaar versleten en geen verende 
ondergrond 

7. Jong Spermalieruiters: zoeken een geschikte locatie voor hun jaarlijks tornooi? (moet groot 
genoeg zijn, nu organiseren ze in Gistel) 

8. Algemeen: spelerswerving! 

9. Algemeen: trainerswerving en nieuwe bestuursleden!!! 

10. Lampen in Bamburg verblinden? 

11. Zaal kwijt door evenementen in sporthal Middelkerke 

12. Stenen op het strand ter hoogte van De Kwinte (gevaarlijk voor kwetsuren bij beachvolley): 
kan dit opgeruimd worden met een machine? 

13. Kent de sportraad de mensen van de sportclubs, naamkaartjes voorzien? 

14. Hoe zit de sportraad ineen? 

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

16. Accommodatie: soms gebrek aan trainings- /speeluren 

17. Probleem koetsentocht?  

18. Wie vertegenwoordigt de club op de AV? De clubs denken dat enkel een bestuurslid mag 
komen? 

19. SC Lombardsijde: financieel probleem (drankverkoop!) 

20. Duikclub: trainingsuren van 21-22, reeds enkele jaren beloofd om bij voorkeur te starten om 
20u30 

21. Laureaten sportverdienste ? bijwerken? 

22. Fietsafspuitplaats: bij start en aankomst? 

23. AED toestellen op kritieke plaatsen en ook tijdens seizoen? 

24. Aanduiding START en instapplaatsen kunnen beter: MTB parcours 
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25. Wandeltochten: veel afval in de duinen, wandelaars moeten de wandelpaden gebruiken en 
niet in MTB parcours. Vuilnisbakken voorzien in de duinen 

26. Kantine Leffinge: inbraakpreventie 

27. Data sportpark: ombouw, advies vragen aan cyclocrosscomité 

28. Bij aanleg jaagpad: steigertjes aanleggen in visserszone? 

29. Tribune in sporthal Leffinge  

30. Toegankelijkheid dijk en strand voor ouder publiek? 

31. Is er een mogelijkheid om het ingevulde subsidiedossier vooraf eens te laten toetsen door de 
sportdienst? 

 

In de volgende beheerraad gaan we dieper door op de aanpak en antwoorden die hierop zullen 
geformuleerd worden en ook terug gekoppeld zullen worden naar de leden van de Algemene 
Vergadering. 

 

3. sportgala: schrijven ontvangen van MTV Sirene 

De sportraad ontving een schrijven van de voorzitter van de Middelkerkse  turnvereniging naar 
aanleiding van het niet weerhouden van enkele kandidaturen voor kampioenhuldiging. 

De brief werd naar alle beheerraadsleden samen met de uitnodiging van de beheerraad dd. 
21/03/2017 verstuurd. 

 

Volgende info werd opgezocht:  

Ritmiekfeest: de overkoepelende organisatie Gymfed omschrijft dit als volgt: “ met de recrea-
toernooien richten we ons op de recreatieve gymnasten van de GymFed-clubs die 1 tot 4 uur per 
week turnen. De recrea-toernooien zijn met een leuk en uitdagend programma, zowel voor gymnasten 
en trainers, een doel op naar toe te werken. Met een motiverend beloningssysteem en in een 
aanmoedigende wedstrijdomgeving zijn de recrea-toernooien daarnaast een leuke manier om met je 
groep naar buiten te komen. 

Afhankelijk van de behaalde score krijgen de deelnemers goud, zilver of brons. 

Bij de kandidaturen gaf MTV Sirenen 8 turners op voor een kampioenhuldiging. Van deze 8 behaalden 
er 5 goud en 3 zilver.  

In het verleden (2016 ) werden wel kampioenhuldiging gegeven aan deelnemers van recrea – 
toestelturnen 

Advies van de sportraad: de opmerking werd gedetailleerd bekeken en doet ergens wel vragen rijzen 
omtrent het reglement van het sportgala. Wat met de clubkampioenen? Momenteel zijn de 
kandidaturen voor de kampioenenhuldiging elk jaar aan het toenemen. Moet er ergens kwa niveau 
een grens getrokken worden? 

Voorstel: antwoord sturen naar MTV Sirene en verder bespreken in de volgende beheerraad. 

4. Toelichting van de schepen 



Sportraad 

 

 verslag 

 

 

 

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

- De schepen uit zijn tevredenheid over het overleg met de sportraad en de projectleider 
SWECO omtrent het ‘Masterplan’ van het sportpark. De sportraad heeft 3 mensen aangeduid 
die op dit overleg zullen aanwezig zijn en in de vorige beheerraad werd het voorstel / vragen 
vanuit de sportraad geformuleerd. 

- De schepen kondigt het Congres van de Koninklijke Nationale handbooggilden aan op zondag 
26/03 (start met een stoet om 9u, gevolgd door een gemeentelijke receptie, congres en 
maaltijd). De lokale schuttersvereniging , de Parkschutters, hebben dit congres voorbereid. 

5. Variapunten 

1. Overleg met Yentl Mestdagh omtrent een opleiding ‘kwetsuurvrij sporten’ voor 
sportverenigingen en de niet georganiseerde sporter. 
voorstel: najaar (september): de sportraad mag een datum vastleggen 
duur: 1 à 1,5 u 
locatie: nog vast te leggen afhankelijk van de gekozen datum (wat is er nog vrij?) 
de Power Point wordt vooraf aan de beheerraad bezorgd 
duidelijk vermelden dat dit geen reclame is voor de groepspraktijk van kinesisten. 

2. Werkgroep seingevers: bijeenkomst op woe 29/03. Ondertussen werd een datum vastgelegd 
bij de provincie voor een opleiding: 1 juni 2017 

3. Vermelding van de vertegenwoordiger van de seniorenraad:  
- nieuwe initiatieven of organisaties krijgen weinig weerklank bij de seniorenverenigingen. 
Iedereen houdt het bij eigen initiatieven. Veel ruimte voor overleg tussen de 19 
seniorenverenigingen is er niet. 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Roger Herremans Bart Bouton 


