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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering op dinsdag 21 mei 2019 wordt goedgekeurd. 

2. Opmaak meerjarenplan 2020-2025: timing, stand van zaken en bepalen 

prioriteiten/krachtlijnen 

 
 
 
Lien Baeteman van de dienst Interne Zaken komt toelichting geven over de opmaak van de 
meerjarenplanning 2020 – 20225. 
Hieronder de presentatie en tot slot de vraag die gericht werd naar de leden van de sportraad 
welke prioriteiten of nieuwe voorstellen er nog aan toegevoegd moeten worden.  
De sportraad neemt als basis de tekst van het Memorandum dat reeds in februari 20178 
opgemaakt werd. 
 

1  Opmaak MJP 2020-2025 
 
  

Missie en visie 
–1 visie voor gemeente en OCMW 
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Missie 
Middelkerke is een toeristische kustgemeente met een uitgestrekt hinterland waar iedereen zich 
veilig en thuis voelt. Het is een gemeente waar het goed vertoeven en ondernemen is. 
De gemeente Middelkerke voert, d.m.v. een performante organisatiestructuur, een beleid in een 
brede waaier aan thema’s binnen haar gemeentegrenzen. Die thema’s dienen het belang van 
haar inwoners, bezoekers en ondernemers.6/06/2019  
2 Visie 
De gemeente Middelkerke heeft een hoge toeristische aantrekkingskracht 
•Middelkerke erkent het belang van haar aantrekkingskracht als toeristische badplaats en 
onderneemt daarvoor een inhaalbeweging in de opwaardering van de toeristische infrastructuur.  

•Uitbouw van evenementen die Middelkerke op de kaart zetten: o.a. superprestige cyclocross, 
wielerwedstrijden, zomermuziek, primetime televisie-evenementen.  

•Versterken van de identiteit van Middelkerke als culinaire gemeente.  
 

 
De gemeente Middelkerke heeft een dynamische bevolking met een gezonde vertegenwoordiging van alle 
maatschappelijke groepen 
•Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke gemeente, waar iedereen zich thuis en veilig voelt. 
Hiervoor moet goed samengewerkt worden met alle relevante actoren op het vlak van veiligheid en handhaving. 

•Optimaliseren van het vrijetijdsaanbod voor alle bevolkingsgroepen, door onder meer:  
–investeren in en efficiënt aanwenden van sportinfrastructuur;  
–opwaardering van het culturele aanbod;  
–jeugdwerk en -infrastructuur op maat; 
–aandacht voor het verenigingsleven.   

•Om alle lagen van de samenleving te kunnen bereiken en om tegemoet te komen aan een groeiend maatschappelijk 
probleem, wil de gemeente zich focussen op een transversale aanpak van de problematiek van kinderarmoede.  

•Rekening houdend met de alsmaar stijgende vergrijzing, wilt Middelkerke verder inzetten op ouderenzorg en 
thuiszorgondersteuning. 
•Daarnaast luistert het bestuur van Middelkerke naar wat er leeft en wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de 
participatie van diverse doelgroepen.  

6/06/2019  
 
3 De gemeente Middelkerke is een performante organisatie 
•Middelkerke streeft ernaar een performante organisatie te zijn met deskundige medewerkers 
die meer autonomie krijgen, maar tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheid. Kwaliteit en 
effectiviteit zijn de sleutelwoorden voor de vlotte werking van de organisatie. Hiervoor is er in de 
eerste plaats sprake van respect en onderling vertrouwen tussen politiek en administratie.  

•Om dit doel te bereiken, voert de gemeente Middelkerke een financieel en fiscaal beleid dat zich 
focust op het verhogen van de investeringsruimte binnen het budget van de gemeente en op het 
aantrekken van nieuwe inwoners. 
 

 

Omgevingsanalyse 
–Externe omgevingsanalyse: actualisatie 

–Interne omgevingsanalyse (interne rondvraag bij de diensten) 
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Opmaak SWOT-/risicoanalyse/confrontatiematrix6/06/2019  

 

4 Inspraak en participatie -adviesraden 
–Wat zijn jullie prioriteiten/voorstellen/…? 
 

Verwerking gegevens  
–Analyses/confrontatiematrix 

–Voorstellen adviesraden 

–Juni/juli/augustus 
 

 

Opmaak strategische nota/beleidsnota 
–Formuleren beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (inclusief 
indicatoren en rapportage)  
•September 2019 

–Informeren/toetsen (beleid, medewerkers, adviesraden) 

–Financiële vertaling 
6/06/2019  

5 Wat zijn jullie prioriteiten/voorstellen/…? 

3. Vaste gebruikers sporthallen 2019-2020: stand van zaken en knelpunten 

Eind april vertrok vanuit de sportdienst een mail naar alle vaste gebruikers van de sporthallen met de 
vraag om een voorstel van trainingsuren (vast gebruik) op te geven voor het werkjaar 2019-2020. 

Momenteel hebben de meeste clubs een antwoord bezorgd. Enkele moeten dit nog indienen. 
Alle voorstellen worden in een overzicht gegoten en er wordt nagegaan waar er overlappingen of 
knelpunten liggen. 

In 1° instantie wordt er telefonisch contact genomen met de betreffende clubs waar overlappingen of 
knelpunten opgemerkt werden. Meestal wordt dit dan ook al opgelost. Openstaande knelpunten 
worden verder in overleg behandeld op de jaarlijkse bijeenkomst ‘vaste gebruikers’. 

Vastgestelde knelpunten:  

 Overlappende aanvraag op MAANDAG in de BRANDING tussen Mibac (dames 2 en Heren 

2) & ZVC Middelkerke: is ondertussen al opgelost. 

 

 Overlapping op WOENSDAG in de BARLOKE tussen Jumpers (17u00 tot 20u00 volledige 

sportvloer, nadien tot 22u00 halve sportvloer) & Mibac U10A van 17u30 tot 19u00): is 

ondertussen al opgelost 

 

 Overlapping op VRIJDAG in DE BARLOKE tussen Jumpers (17u00 tot 22u00 volledige 

sportvloer) en BC De Barloke (18u30 tot 20u00 op sport- en betonvloer): nog niet opgelost 
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maar wordt met de betreffende clubs besproken tijdens het geplande overleg. 

 

 

Datum overleg is voorzien op donderdag 20/06 om 19u (lokaal nog te bepalen). 

 

4. Jaarlijks overleg met de scholen van Middelkerke: agenda en toelichting 

Jaarlijks zit de sportdienst eind mei samen met de directies en leerkrachten L.O. van alle scholen in 
Middelkerke. 

In dit overleg wordt de activiteitenkalender sport voor het volgend schooljaar overlopen, worden 
deelnames bevestigd en is er ook ruimte voor evaluatie. 

Traditioneel worden volgende items overlopen:  

- Gebruik sportaccommodaties 

- Sportaanbod schooljaar (sportklassen, scholenveldloop, Vlaamse zwembaddagen …) 

- Eventueel grote sportevenementen  

- Dit jaar ook toelichting dossier nieuw zwembad en sporthal 

Hieronder vinden jullie het volledig verslag van dit overleg. 

 

Jaarlijks overleg Middelkerkse scholen – Sportdienst. 

dd. ma 27 mei 2019  

Aanwezig: 

- Katrien Wouters (gemeentescholen Middelkerke en Lombardsijde) 

- Patricia Hauweele (gemeentescholen Leffinge, Slijpe en Westende) 

- Kristof Devos leerkracht L.O. vrijebasisscholen 

- Hugo Germponpré (vrije basisschool St. Jozef Middelkerke) 

- Charlotte Verhelle (vrije basisschool St. Jozef Lombardsijde) 

- Bieke De Wulf (vrije basisschool St. Jozef Leffinge-Slijpe) 

- Leen Lecluyse(leerkracht De Rietzang) 

- Koen Devos (leekracht vrije basisscholen) 

- Jannes Rutten  (leerkracht gemeentescholen) 

- Peter Louage (leerkracht Ter Strepe) 

- Schepen Henk Dierendonck 

- Sportdienst: Dorine Strybol 
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Verontschuldigd: Tim Seynaeve (leerkracht gemeentescholen) 
 

 

 

VERSLAG 

 

1. Gebruik gemeentelijke sportaccommodaties 

 

- sporthallen  Middelkerke 

  Leffinge 

  Lombardsijde 

Middelkerke : zie schema’s  voor pare en onpare weken. We gaan ervan uit dat dit schema 

behouden blijft. Wie toch een wijziging wenst neemt hiervoor zo snel mogelijk contact met de 

sportdienst. Er wordt steeds onderzocht wat mogelijk is. 

Leffinge:  momenteel maakt St. Jozef Leffinge gebruik van de Barloke op volgende 

tijdstippen: dinsdag (9u – 10u15 en 13u25 – 14u45) + vrijdag (9u – 10u15). Zonder 

tegenbericht wordt deze regeling behouden tijdens volgend schooljaar. 

Lombardsijde: momenteel maakt St. Jozef Lombardsijde gebruik van de Bamburg op 

dinsdag en vrijdag, telkens van 13u30 tot 15u.  Zonder tegenbericht wordt deze regeling 

behouden tijdens volgend schooljaar. 

 

Aanpassingen / Afspraken: 

Aanpassingen aan de uurroosters zo snel mogelijk bezorgen aan sportdienst 

• September : herbekijken  indien nodig wordt het overzicht wordt 
aangepast  

• Start lessen L.O. vanaf ma  2/09!!! 
• Kleedkamers: sleutel: na de laatste les moeten de leerkrachten L.O. de 

sleutel van de kleedkamers afgeven aan de zaalwachter. In september 
wordt deze sleutel terug bezorgd. 

• Registratiemap (Mid): aanwezigheid en aantallen moeten altijd ingevuld 
worden 

• Annuleren! Bij voorkeur via een Mail naar sportdienst@middelkerke.be of 
melding in registratiemap (laatste kolom ‘opmerkingen’) 

• Materiaal: 
– Eigen materiaal school (kast) 
–  Los materiaal van sportdienst en MTV Sirene kan door alle 

scholen gebruikt worden 
–  materiaal MTV Sirene dat vastgemaakt werd met een slot 

kan niet gebruikt worden 
• Vraag van scholen: de valmatten van de sportdienst zijn dringend aan 

vervanging toe. Deze matten geven niet meer de nodige ondersteuning. De 
sportdienst kijkt wat er kan vervangen worden door nieuw materiaal. 
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- Gebruik Zwembad (zie schema’s van dinsdag tot en met vrijdag): dit is een 
vast gebruik en wordt bij voorkeur zo behouden! Indien klassen van eenzelfde 
school willen wisselen dan wordt best eerst contact genomen met het 
zwembad voor bevestiging (steeds controle van het gebruik van de banen in 
het bad en beschikbaarheid kleedkamers) 
 
 

2. Sportaanbod schooljaar 2019-2020 

 

Scholenveldloop: voorzien op vrijdag 20/09 (reservedatum: ma 30/09). Locatie blijft op het 

strand in Westende nabij de Calidris. Medewerking van leerkrachten L.O en andere blijft 

steeds welkom maar dan liefst een hele of een halve dag (geen versnipperde uren).  

Het busvervoer voor de 1° en 2° graad wordt opnieuw voorzien. Bijkomend wordt onderzocht 

als er ook busvervoer voor de 3° graad van Slijpe en Leffinge kan voorzien worden. De 

afstand is te groot volgens de conditie en fietsvaardigheden van de leerlingen. Het accent ligt 

op de veldloop! 

Elke school mag spandoeken vlaggen of een mascotte meebrengen om de sfeer erin te 

houden. 

 

Toon je sportclub@school: info volgt nog in september. Datum is meestal voorzien op de 3° 

woensdag van september maar valt eigenlijk te vroeg bij het begin van een nieuw schooljaar. 

vermoedelijk woe 18/09/2019? Zou voor verschillende scholen een pedagosische studiedag 

zijn. Dit kan in onderling overleg dan wel op een andere schooldag georganiseerd worden. 

Voor prijzen :  

2 kanalen:  

– Sport Vlaanderen  prijzenpakket 
• School stuur alles door via link naar Sport 

Vlaanderen tegen opgegeven deadline 

– Sportdienst  cadeaubon Decathlon  
• School bezorgt min 5 foto’s naar 

sportdienst@middelkerke.be tegen opgegeven 
deadline 
 

Ter Strepe viel reeds in de prijzen bij Sport Vlaanderen en verwijst naar de  commentaren die ze 

bij de fotocollage gezet hebben. Dit is een extraatje en  valt blijkbaar in goede smaak bij Sport 

Vlaanderen. 

 

Sportklassen: 

Het overzicht van de inschrijvingen voor de 2° en de 3° graad wordt overlopen en bevestigd. Het 

overzicht wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. 

opmerking: beleidsindicator: “10% van de leerlingen, die geen lid zijn van een sportclub, worden lid 

van een club”. Tijdens de laatste 3 jaren varieert dit tussen de 4à 5 lln die lid moeten worden van een 

club. 

Toch enige bedenking van de leerkrachten LO bij het opgeven als leerlingen lid zijn van een club en 

mailto:sportdienst@middelkerke.be
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het vrij sporten wordt hierin niet mee opgenomen. 

In samenwerking met de leerkracht L.O kan dit beter bevraagd worden en zelfs van welke club ze lid 

zijn. Wordt meegenomen naar volgend schooljaar. 

 

Vlaamse zwembaddagen : organisatie op woensdag namiddag 

- woe 20 nov 2019: gemeentescholen Middelkerke 

- woe 27 nov 2019: vrije basisscholen Middelkerke 

 

Sportdagen 3° graad: voorstel periode: 25 + 26 mei 2020 

 

Ondersteuning watergewenning 3° kleuterklas:  

Start in week van 17/09 

enkel voor klassen vanaf 10 leerlingen 

Tijdig annuleren: Lesgevers Sport Werkt (Vlabus) moeten 1 maand vooraf 
geannuleerd worden anders volgt wel een factuur!!! 
 
Sportsnack 
knelpunten: 
- aantal inschrijvingen niet altijd voldoende 
- vervoer van leerlingen uit Westende en Slijpe!! 
voorstel nieuw initiatie van Sportiego: deze organisatie organiseert sportsnack in 
samenwerking met de lokale clubs en geven telkens 3 lessen initiatie via trainers van 
deze club. Er is steeds een begeleider aanwezig die in het geval er geen trainer is de 
les dan opvangt. 
bemerkingen: prijs !!!€ 105,- is te duur en er is sterk twijfel dat er clubs reeds om 
16u30 vrij zullen zijn om deze initiatielessen te geven. 
Voorstel sportsnack behouden maar beter op alle locaties: ook in Slijpe en Westende 
(? Vermoedelijk geen interesse).Dit wordt bekeken door de sportdienst i.s.m. sport 
werkt voor externe lesgevers. 
opmerking Middelkerke: het kan niet zijn dat een leerling alleen achter blijft terwijl de 
lesgever na de les al weg is. Er moet steeds opvang en toezicht zijn voor de 
deelnemers! 
 
BK Tijdrijden op donderdag 27/06: 
- de datum is wel degelijk op do 27/06 en het tijdrijden ook! Er is geen toelating door 
de Belgische wielrijdersbond om met de leerlingen op het parcours te fietsen.  
Er zal afgesproken worden op een centrale plaatst waaruit gezamenlijk naar de start 
en aankomst zal gegaan worden, een bezoekje aan het rennerspark enz… 
Gedetailleerde info wordt nog bezorgd. 
- vragen i.v.m. bereikbaarheid scholen: dit werd toegelicht op een overleg met 
organisatie en politie. 
 
Strandsportdagen i.s.m. met VVW Westende 
Periode: mei – juni 

Deelname voor 3° graad / gratis 
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Sportdienst: coördinatie inschrijvingen 

VVW Westende: bevestiging datum  
Opgeven data 2019-2020:  

– Nu al gekend? 

– Graag vooraf enige info omtrent het programma (voor 
communicatie naar leerlingen toe wat mee te brengen). 
 

 
3. Toelichting plannen en timing nieuw zwembad en bijhorende sporthal 
 Power Point van de plannen nieuw zwembad en sporthal 
timing: begin juli 2021 
sporthal: ook te gebruiken door de scholen 
zwembad: in overleg met sportdienst en exploitant zullen de scholen er terecht 
kunnen. Het is ook de bedoeling om de scholen onder dezelfde voorwaarden : gratis 
gebruik, in het nieuw zwembad onder te brengen. 
De planning van dagen, uren en banen zal dan ook gebeuren i.s.m. de sportdienst 
en de exploitant. 

 
 

5. Werkgroep sportgala / spel zonder grenzen voor gezinnen en meer. 

Het voorstel van de werkgroep m.b.t. de aanpassingen reglement sporttrofee en een alternatief voor 
het jaarlijks sportgala, werd op de overlegagenda van het college geplaatst. Het dossier kwam terug 
met melding “ok voor uitvoering”. 

Een volgende afspraak voor de werkgroep zal zo snel mogelijk vastgelegd worden: voorstel om op 
donderdag 18/07 een ontbijtvergadering vast te leggen. Dorine zorgt nog voor een uitnodiging en 
herinnering kort vooraf. 

 

6. Toelichting van de schepen 

De schepen licht volgende dossiers toe: 

- Do 27/06: BK tijdrijden 
Naar aanleiding van deze vermelding wordt een vraag van de Zeekameel in Lombardsijde 
aangehaald. Blijkbaar is er een groep kinderen die op die dag met een bus vertrekt. Kunnen 
zij daar gemakkelijk weg? Waar mag de bus hen ophalen? 
Hoe geraken de seingevers op hu plaats? Krijgen de seingevers een lijst van de deelnemers? 

- Dossier zwembad: na Nostalgie Beach komt er een archeologisch onderzoek. Blijkbaar zou 
op de locatie waar de parking komt een loopgraf liggen  dat men wil blootleggen. 

7. Variapunten 
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1. Medewerkers van de sportraad gevraagd voor de organisatie van de Noordzeefakkeltocht: 
Bart, Luc, Josiane, Fons en Phaedra bevestigen hun medewerking. Dorine stuurt de vraag 
nog door naar Diane en Norbert Peere. 

2. Bart en Diane moeten nog eens langs gaan bij de bank (Id-kaart zeker meedoen). 

3. De City Trail gaat niet meer door in juni maar smelt samen met de Santa run op 27/12. Er 
wordt op deze manier gestreefd naar een groter evenement en meer uitstraling. 

4. Roger verwijst naar een verbroedering met Glabbeke op 18/08. Dit is de dag waarop de 
Sirenejogging plaats vind. Kan er naar de sportdienst van Glabbeke een uitnodiging gestuurd 
worden om deel te nemen aan de Sirenejogging. 

5. Josiane vraagt om de turnclub te verwittigen wanneer er sportklassen doorgaan zodat 
akkoord kan gegeven worden voor het gebruik van turnmateiraal.  

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Roger Herremans Bart Bouton 


