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Verslag 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

De verslagen van volgende vergaderingen worden goedgekeurd:  

- Verslag beheerraad dd. 17/09/2019 

- Verslag beheerraad dd. 15/10/2019 (advies m.b.t. voorstel meerjarenplanning 2020-2025) 

2. Dossier: #Sporters beleven meer, stand van zaken. 

Voor het dossier #Sporters beleven meer – award, kon er keuze gemaakt worden uit 7 criteria. Naar 
keuze diende men aan 5 criteria te voldoen en de nodige verantwoording en documentatie bezorgen. 

Volgende criteria werden gekozen: 

1. Gezinssport 

2. Maand van de sportclub 

3. Schoolsport 

4. Sporten in de natuur 

5. Sport op het werk 

Er werd niet gekozen voor G-sport en sociale media. 

Gezinsport: mountainbiketoertocht van de sportdienst waar ouder en kind een speciaal tarief krijgen. 
Dit om het samen een sport uitoefenen te stimuleren. Andere mogelijkheden zijn: sportieve kinder- of 
ouderopvang; samen een sport leren. 

Maand van de sportclub: dit jaar een toename van het aantal deelnemende clubs (van 4 naar 12 clubs 
in vergelijking met vorig jaar). 
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Schoolsport: Breng je sportclub naar school. Hier namen 9 van de 11scholen uit Middelkerke deel. 
De Duinpieper uit Westende viel in de prijzen en ontvingen een geluidsinstallatie.  De scholen dienden 
zich voor 6/09 te registreren op de site van Sport Vlaanderen. Via loting werden prijzen uitgedeeld. 

De 9 deelnemende scholen dienden ook foto’s in op de sportdienst en kregen hiervoor elk een 
cadeaubon van Decathlon ter waarde van € 50. 

Sporten in de natuur: heel wat initiatieven vallen hieronder: scholenveldloop, sport aan zee, 
fakkeltocht, sportdag 3° graad. 

Sport op het werk: dit jaar werd voor het gemeentepersoneel een sportnamiddag georganiseerd (in 
het kader van de jaarlijkse teamdag. Daarop aansluitend werd de sport- en beweegscan van Sport 
Vlaanderen naar alle personeelsleden verstuurd. Momenteel ontvingen we nog geen rapport van 
Sport Vlaanderen. Ondertussen werd door de sportdienst al een initiatief opgestart ‘sport after work’: 
op maandag is er om 16u30 een les bootcamp te volgen.  Ondertussen is er een mooie opkomst van 
gemiddeld 18 deelnemers. 

De uitreiking van de award zal plaats vinden op dinsdag 17/12 in Brugge.  

Volgende personen hebben interesse om mee te gaan:  
-  Roger 

Er wordt nog info doorgestuurd via mail, alsook de bevestiging van Sport Vlaanderen dat Middelkerke 
in 2019 ook deze award mag ontvangen. 

 

  

3. Kalender 2020 

Zoals elk jaar wordt een kalender bezorgd aan alle leden met volgende info:  

- Data van alle zittingen 

- Data van eigen acties: algemene vergadering, uitreiking trofeeën, opleidingen, samenkomst 
seingevers enz… 

- Data van sportactiviteiten en sportevenementen  

 

KALENDER 2020 

      

      JANUARI Raad van Bestuur   Nieuwjaarscorrida 11/01     

  21/01/2020   

Mountainbiketoertocht 
18/01     

      Coastrace 19/01     

FEBRUARI Raad van Bestuur   Noordzeecross 15/02   seingeversbijeenkomst 

  18/02/2020   sportkamp krokus   datum? 

            

MAART Raad van Bestuur   Algemene vergadering     

  17/03/2020   20/03/2020     
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APRIL Raad van Bestuur   sportkampen pasen     

  21/04/2020         

            

MEI Raad van Bestuur   

Trofee van sport & 
Challenge      

  19/05/2020   za 9/05/2020     

      overleg scholen     

      25/05/2020     

      BK wegrit Junioren 31 mei     

            

JUNI Raad van Bestuur       overleg vaste gebruikers 

  16/06/2020   
 

  18/06/2020 

            

JULI geen   sportkampen / SAZ     

AUG geen   Sirenejogging     

      16/08/2020     

      Noordzeefakkeltocht     

      28/08/2020     

SEPTEMBER Raad van Bestuur   Maand van de sportclub   toon je sportclub@school 

  15/09/2020   maand september   16/09/2020 

      Scholenveldloop      

      Gymhal Lombardsijde     

OKTOBER Raad van Bestuur   sportklassen     

  20/10/2020         

            

NOVEMBER Raad van Bestuur   zweminstuif   zwemmarathon 

  17/11/2020   datum in overleg    datum in overleg 

            

DECEMBER Raad van Bestuur   opleiding voor clubs   Dag v/d Trainer 

  15/12/2020   onderwerp en datum?     

            

      

      

      Kan nog aangevuld worden. 

Wat betreft de opleidingen worden volgende voorstellen genoteerd:  

- Opleiding EHBO/AED (als heropfrissing heeft dit ook steeds een belangrijke waarde) 

- Opleidingen van Dynamoproject? In het verleden werden al verschillende opleidingen 
georganiseerd. Niet te vergeten de belangrijke voorwaarde: minimum aantal deelnemers moet 
in orde zijn (zeker 20 deelnemers, zo niet gaat de cursus niet door en wordt een 
administratiekost van € 125,- aangerekend!). 
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voorstel: de sportraad kiest een aantal onderwerpen uit het aanbod van Dynamoproject en 
legt deze voor aan de algemene vergadering (voorkeur?) 

4. Werkingsubsidie sportverenigingen: uitbetaling werkingsjaar 2018 

De werking subsidies voor de erkende sportverenigingen werden berekend.  

Van de 75 erkende verenigingen werden 55  dossiers ingediend. Drie verenigingen dienden dit jaar 
geen dossier in,  5 verenigingen zetten hun werking stop. De waarde van 1 punt ligt voor de werking 
subsidies van 2018 (uitbetaling in 2019) op 1,1277 

Clubs die meer of minder gaan ontvangen heeft te maken met :  

- Meer of  minder gediplomeerde trainers 

- meer  of minder opleidingen gevolgd 

- deelname aan kampioenschappen 

- organisatie van tornooien 

- aankoop materiaal 

- geen financieel verslag 

Er zijn 13 clubs die meer dan € 1000,- ontvangen, waarvan 2 meer dan € 2000,- 

Het laagste bedrag is € 56,38. 

5. Aanvraag projectsubsidie: advies 

Aanvraag voor het bekomen van een projectsubsidie door vzw Sport Events voor de organisatie van 
de 31° Nieuwjaarscorrida op zaterdag 11 januari 2020. 

Advies sportraad: GUNSTIG 

Aanvraag op tijd ingediend 

Project met uitstraling op grondgebied van Middelkerke 

Begroting : duidelijke opmaak met in – en uitgaven 

6. Toelichting van de schepen 

1. De toekomstperspectieven omtrent de cyclocross in Middelkerke worden eerstdaags 
besproken. Er is een overleg gepland met W. Vandenhoutte inzake de opname van de 
Noordzeecross in de nieuwe kalender en de kalender van de wereldbeker. 
In 2020 valt de Noordzeecross nog onder de superprestige. 
De kalender van de superprestige verandert naar maximum 6 wedstrijden en van de 
wereldbeker worden 8 wedstrijden in België gereden en 8 in het buitenland. 
De organisator van de Noordzeecross ontvangt nog een subsidie, weliswaar gehalveerd. De 
eigen kasreserves moeten eerst aangewend worden.  

2. Kort na de Noordzeecross wordt een Motortrial georganiseerd op het sportpark (open West-
Vlaams kampioenschappen). Dit vond in het verleden ook plaats op het sportpark. De 
organisator krijgt logistieke ondersteuning van de gemeente Middelkerke. 
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3. Dossier zwembad: momenteel ligt dit stil gezien de bezwaren tegen de sloopvergunning voor 
afbraak van de oude kantine en oude kleedkamers. 

4. In 2020 komt de organisatie van de UCI paracycling (wereldkampioenschappen) ook op het 
grondgebied van Middelkerke. Na overleg met de organisator verloopt het parcours niet via de 
Kerkstraat maar slechts tot de Cyriel De Groote laan. 

5. Dossier voetbal: er wordt verder gewerkt aan een fusie tussen 2 verenigingen. Voor alle 
voetbalverenigingen worden de overeenkomsten herbekeken. 

7. Variapunten 

1. Brief van burgemeester en waarnemend algemeen directeur, als antwoord op de reactie van 
de sportraad bij de toelichting Meerjarenplanning 2020-2025. Werd ook naar alle leden via 
mail bezorgd. 

2. Ontslag van  JM Sercu, lid van de beheerraad, wordt bekend gemaakt.  

3. Stopzetting De Parkschutters: reeds overeenkomst met de gemeente voor opkuis van hun 
locatie. De mast wordt verkocht (was eigendom van de club). 

4. Laatste edities: Mc Chouffe toertocht. Voortzetting zal hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren. 
Ook laatste editie van de Nieuwjaarscorrida. 

5. Lezing : Freddy Maertens (Oostduinkerke), is naar alle wielerclubs verstuurd 

6. OVAM: wetgeving wordt strenger. 2020 is een overgangsjaar . Niet zo evident voor 
sportwedstijden met een open parcours! 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de wnd. voorzitter, 

 

Roger Herremans Lisette Van Parys 


