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Verslag ledenvergadering 18/10/2016 (SPR/201/) 

Aanwezig: D. Delacauw, wnd. voorzitter; 
 
R. Herremans, secretaris; 
 
W. Brouckaert, J.M. Sercu, leden; 
 
A. Deley, afgevaardigde seniorenraad; 
 
D. Strybol, diensthoofd; 
 
Vanparijs Lisette, penningmeester; 

 

Verontschuldigd:  B. Bouton, voorzitter; 
 
N. Peere, D. Warlop, B. De Wulf, G. Vandenabeele, leden; 
 
J. Devey, schepen; 

 

 

 

Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering dd. 20/09/2016 wordt goedgekeurd. 

2. toelichting werkgroep: Huishoudelijk reglement 

Wegens onvoorziene omstandigheden kon de werkgroep op ma 17/10 niet samenkomen. 

Een nieuwe datum werd vastgelegd : ma 24/10. 

Verslag van de werkgroep wordt gebracht op de beheerraad van november. 

3. jaarprogramma 2017: stand van zaken 

Overzicht van het jaarprogramma 2017 wordt overlopen. 

- Data van de RvB (blijft op de3° dinsdag van de maand) 

- Sportgala 
 

speaker K. Vannieuwkerke 
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Datum bevestigd 

Prijsofferte opgevraagd 

datum 17/02/2017 

locatie de Zwerver 

thema golf (met medewerking van Westgolf): club wordt uitgenodigd voor  
samenwerking: inkleding zaal en eventueel randanimatie of andere 
voorstellen 

kandidaturen Oproep via de Sirene vertrekt , mailing naar alle clubs; websit 

kandidatuur + uniforme melding prestaties + foto 

deadline: 31/12/2016 

januari: bijeenkomst mini-jury sportraad: nominatie kandidaturen 

 wie? Roger (ok), Norbert (?); Bart (?) 

 Datum samenkomst? Maandag 16 januari ‘17 

jury Samenstelling: sportarts, sportfunctionarissen (2), sportjournalist, 
inspecteur Sport Vlaanderen, West-Vlaamse sportdienst 

Etentje: andere locatie? De mogelijkheden in Middelkerke worden 
bekeken, voorstel volgt. 

Begeleider? Roger (ov) 

prijzen Trofeeën: nog in voorraad 

Medailles: bestelling op basis van aantal kampioenen en genomineerden, 
toewijzing voor 3 jaar bij firma Macquoy 

snoep 

Eregasten / 
animatie 

? Westgolf 

Bekende golver: Coolsaet (?), Pieters (uit Wenduine)? 

receptie De Zwerver 

Is eigenlijk te klein: vooral bij het binnenkomen is er een opstopping ter 
hoogte van de bar. 

Verhuizen naar de Branding? Minder zitplaatsen in de polyvalente zaal! 

uitnodigingen Via  dienst Communicatie 

Promo: affiche, uitnodigingen (beperkt aantal drukken en de rest via mail, 
uitnodiging in pdf), De Sirene, De website en Facebook 

 
genomineerden trofeeën ontvangen een uitnodiging via de post en mail : 
+ aanmelden = voucher voor afhalen medaille en verrassing (snoep) 

Reserveren van de plaatsen: andere aanpak!! 

14d voorrang geven aan de genomineerden / kampioenen (limiet op 
aantal plaatsen?): voorstel reserveren op naam en niet 1 persoon die 
voor een club bijvoorbeeld 10 plaatsen reserveert. 

Daarna open voor iedereen 
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Jury en vips voorbehouden plaatsen 

medewerkers Onthaal 

Plaatsen toewijzen 

Medailles en trofeeën 

Andere ? 

Volgende personen hebben zich al opgegeven: Diane, JM, Fons, Wilfried  

* CBS: principiële goedkeuring: datum, locatie, thema en presentatie= 25/10/2016 
  
  
  

Opleiding AED 

stand van zaken:  in Sirene van nov/dec 

   mailing naar clubs op 24/10 

   inschrijven naar sportdienst@middelkerke.be     (limiet 

   15 – reservelijst – annulaties) 

   locatie: kelderzaal 

   Rode Kruis : contact ok attesten!!!) 

   drankje voor de deelnemers: 1 of 2 

   medewerkers? Dorine + 1 lid van de beheerraad (Fons heeft zich ov  

     opgegeven als medewerker) 

   raming kosten: lesgever Rode Kruis + afrekening    

     drank (cultuurdienst) 

 

Opleiding voorjaar (EHBO en AED) 

 locatie: Lombardsijde (veel senioren) 

 datum: maart of april? Op een namiddag. Vooraf onderzoeken wanneer er kaartnamiddagen 

 zijn! Best de opleiding op een andere dag organiseren. Fons stelt voor om ook via de 

 seniorenraad te werken. 

 Grotere groep toelaten? De limiet van 15 niet volgen. De opleiding moet eerder een 

 informatief karakter hebben. Er moeten dan ook geen attesten afgeleverd worden. 

 doel: algemene info omtrent EHBO en AED. Deze mogelijkheid wordt opgevraagd aan het 

 Rode Kruis.  

    

 

Bijeenkomst seingeverspoule 

  * datum voorzien begin februari (vlak voor start  wielrennen en cyclorcross) 1° week 

  van februari of in mei? Best in de 1° week van februari of week voor de   

  krokusvakantie: mogelijkheden onderzoeken en mogelijkheden voor opleiding via de 

  provincie ook opvragen voor deze periode. 

  * locatie? Middelkerke (De Branding) 

  * opleiding via de provincie  (duur 1 u of meer?) 

  * seingevers die stoppen in de bloemetjes zetten 

mailto:sportdienst@middelkerke.be


Sportraad 

 

 verslag 

 

 

 

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

  * toelichten/herhalen afsprakennota/huishoudelijk  reglement 

  * hapje en drankje 

  * raming onkosten: -  opleiding provincie 

     -  bloemen    

     -  hapje en drank 

 

Algemene vergadering 

 datum: vrijdag 10 maart  

 locatie: De Branding (foyer) 

 timing: uitnodiging 

 opvragen:  schrijftelijke vragen aan de AV 

 samenstellen agenda  traditionele punten 

     gast: archiveren van erfgoed sportclub (eerder neutraal  

     onthaald door de aanwezige beheerraadsleden) 

     Voorstelling : werking Mibac  

 

4. projectsubsidies: stand van zaken na vorige beheerraad 

Punt op agenda dd. 20/09 

 

 Jong Spermalieruiters 
vragen projectsubsidie voor de organisatie ‘Steeplechase’ op zo 9/10 (sportstrand): 
ADVIES: opvragen om een meer gedetailleerde financiële raming te bezorgen. 

 Spoetnikstappers 
vragen subsidie voor een wandeltocht ‘Halloween bij night’ (28/10/2016): 
ADVIES er werd geen financiële raming bijgegeven: opvragen 

 Westgolf 
vragen projectsubsidie voor ‘Prijs van Middelkerke’(15/10/2016): 
ADVIES: Ok , zelfde subsidiebedrag van vorig jaar toekennen: € 350,- 
ondertussen al op college gekomen  

 Columbus  
vragen projectsubsidie aan voor Internationale wedstrijd, op zo 29/05/2016  
ADVIES: hebben al subsidie ontvangen via Toerisme! Geen toekenning projectsubsidie via  
sport, aangezien er via de dienst toerisme een subsidie toegekend werd. 

Overlopen reglement voor toekennen projectsubsidie: 
- de aanvraag komt vanuit de organiserende vereniging 
- het evenement moet aan een aantal voorwaarden voldoen ( regionale uitstraling, open karakter, 
aantrekkelijk voor deelnemers en toeschouwers…) 
- kunnen tornooien ook een projectsubsidie aanvragen: in principe wel maar met dezelfde 
voorwaarden  

Aangezien vele clubs geen kennis hebben van deze subsidie of niet goed weten hoe ze dit moeten 
aanpakken, wordt er voorgesteld om dit in de Algemene Vergadering nog eens toe te lichten. 

Advies voor toekenen projectsubsidie  
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Jong Spermalieruiters, voor de organisatie Steeplechase op 9/10/2016: 
ADVIES: positief 
BEDRAG: € 500,- (hoger bedrag wegens het nieuw karakter en de doelgroep (jeugd) van het 
evenement). Positieve reacties op het evenement, vele clubs uit de regio zijn komen kijken en zijn van 
plan om deel te nemen bij een volgende editie. 

 

Spoetnikstappers 
begroting ontvangen (meerkost van € 300,- wegens het wegvallen van de samenwerking met de 
dienst Evenementen: dit jaar geen organisatie van  ‘doodleuk’. 
ADVIES: positief 
BEDRAG: idem als vorig jaar: € 350,-  

 

5. Toelichting van de schepen 

De schepen heeft zich verontschuldigd voor de beheerraad. Bij deze werden geen toelichtingen 
gegeven. 

6. Variapunten 

Varia 

 scholenveldloop: korte evaluatie 

 Nieuwe organisaties in het vooruitzicht: 
 - massatraining Judoschool op 7/01/2017 met bekende judoka’s 
 - December: Padel on the beach: marathon, ten voordele van Studio 
 Brussel ‘de warmste week’ 
  

 Voordelig naar cultuur voor sportverenigingen: in dit aanbod kunnen sportverenigingen tegen 
een voordeling tarief naar de voorstelling van ‘Flandrien’ in februari 2017. Via de sportdienst 
zullen de sportverenigingen op de hoogte gebracht worden. 

 sfeerbeelden van de organisatie: Steeplechase op zo 9/10/2016 

 petanqueclub De Zeemeermin: nog steeds onderhandelingen nodig voor herziening van de 
concessie: meer bepaald over de afrekening van water/gas en elektriciteit. Momenteel krijgt 
de club een afrekening van de volledige accommodatie. Als erkende vereniging hebben ze 
ook recht op gratis gebruik van de sportaccommodatie. Voorstel: een verrekening met een 
coëfficiënt voor de onkosten nutsvoorzieningen. 

 Sirenejogging: de organisatie heeft een factuur ontvangen voor het schenkrecht in De 
Branding (wordt doorgegeven aan de dossierbeheerder van de sportdienst voor verdere 
opvolging).  

 

Voor verslag, 
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de secretaris, de wnd. voorzitter, 

 

Roger Herremans Diana Delacauw 


