Sportraad
verslag

Verslag ledenvergadering 18/02/2020 (SPR/201/)
Aanwezig:

B. Bouton, voorzitter;
D. Delacauw, ondervoorzitter;
R. Herremans, secretaris;
W. Brouckaert, J. Keirsebilck, P. Vanhooren, L. Goossens, leden;

Verontschuldigd:

L. Van Parys, penningmeester;
J.M. Sercu, B. De Wulf, F. Bogaert, leden;

Verslag
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering dd. 21/01/2020 wordt goedgekeurd.

2. Algmene vergadering: agenda (inhoudelijk) en taakverdeling
Agenda van de Algemene vergadering voor akkoord door de sportraad, te versturen naar voorzitter en
secretaris van alle erkende Middelkerkse sportverenigingen.
1. OPENING VAN DE VERGADERING


Speech voorzitter



Speech schepen van sport

2. Traditionele punten


Jaarverslag en financieel verslag 2019



Programma 2020 en begroting 2020



Erkende clubs: stand van zaken



Samenstelling sportraad



Schriftelijke vragen

3. Reglementen en toelichting aanpassingen


Trofee van sport en uitreiking



Huishoudelijk reglement
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Subsidiereglement: projectsubsidie (voorstel)

4. Uitreiking “trofee van sportverdienste”
5. Demo@Middelkerke
6. Algemene Mededelingen
a. #sportersbelevenmeer campagne 2019 en 2020
b. Ondersteuning Sport Vlaanderen (uitgebreid aanbod)
c.

Opleidingen (AED – Dynamo)

d. Gebruik sporthallen 2020-2021 : sporthal De Barloke, De Branding en De Bamburg
(1/3)
7. AFSLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Power Point: de opmaak werd opgestart. Dit wordt in detail overlopen op de volgende vergadering op
dinsdag 17/03/2020.
Taakverdeling:


Onthaal: Christine (sportdienst) + Wilfried



Drankbediening: 2 (3) personen: Roger, Fons …



Speech schepen en speech voorzitter



Verder afspreken wie wat zal toelichten



Overhandigen van de trofee van sportverdienste



Drankbonnetjes ( 2 per persoon)

3. Trofee van sport en uitreiking: stand van zaken
Voorlopig ontvangen kandidaturen:
Jeugd


B.Dewitte (roeien)



Jitske Vanbaelenberghe (judo)



Falke Duprez (lifesaving)



Lau Dupres (kitesurfen)



Nore Haezaert (2° pl BK Trampoline)



Femke Decuyper (zwemmen – Fros)

Volwassenen


Charlotte Mensaert (triatlon)

Ploegen
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Jumpers (promo van 3° naar 2° provinciale)



Mibac (provinciaal: 1° plaats)

Voor de sportverdienste worden volgende personen gehuldigd:


Serge Tourlouse (VVW)



Geert Uytterhoeven (VVW)



Norbert Cicou (Columbus Noordzeevissers)
zij ontvangen hun trofee op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Voor het concept ‘Kamp Middelkerke’ wachten we nog op de offerte van Herculean Alliance. Naast het
opmaken en begeleiden van de proeven stellen zij ook voor om de promocampagne te doen en ook
via een aangemaakte site de deelnemers te laten inschrijven.
Groepen kunnen dus meedoen onder de noemer:
-

Gezinsploeg

-

Sportploeg

-

Deelgemeenteploeg

-

Zustermeenteploeg (via Jumelagecomité)

4. reglement projectsubsidies: voorstel wijzigingen

HOOFDSTUK lV: Projectsubsidie
Artikel 31: De subsidie voor bijzondere sportevenementen is gericht op ondernemende
sportverenigingen die een meerwaarde creëren door het organiseren van sportevenementen
voor een ruime doelgroep en zowel voor deelnemer en toeschouwer een attractieve, sociale en
stimulerende waarde hebben.
Voorwaarden:









plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Middelkerke of deels in een omliggende
gemeente omwille van dwingende redenen (= juiste locatie waar het evenement plaats vindt)
het evenement moet minstens een regionale uitstraling hebben en een open karakter
(deelnemers vorige editie en welke communicatiestrategie/media wordt er toegepast)
het evenement wordt door de aanvragende erkende Middelkerkse vereniging georganiseerd
de medewerking en logo van de gemeente Middelkerke staat duidelijk vermeld op alle
mediamateriaal (folder of communicatie vorig jaar bezorgen)
de organisatie streeft geen commercieel doel na
de organisator omschrijft de doelstelling en doelgroep voor het evenement (welke sporttak
beoogt men te promoten, wie mag deelnemen, …)
het evenement kan niet gelijktijdig door een ander gemeentelijke afdeling gesubsidieerd
worden
de organisator bezorgt de begroting van het evenement
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Subsidiebedrag
Het bedrag van de subsidie , met een maximale limiet van € 3000,-, wordt vastgesteld in functie van
het niveau van het evenement en na advies van de sportraad.

€ 250,
€ 750,-

Lokaal
Geen grote impact
Geen logistiek

€ 1000,€ 1500,-

Regionale uitstraling
Beperkte impact
Beperkte logistiek
Deelname: open karakter voor

€ 2000,€ 2500,-

€ 3000,-



Bovenlokale uitstraling ( provinciaal/Vlaams)



Open karakter / gericht op de brede participatie



Recreatief
gericht op volwassen en jongere deelnemers



Zowel actief karakter voor deelnemers alsook een passieve aantrekking
voor publiek



grote impact en logistiek



Bovenlokale uitstraling (Vlaams / nationaal / internationaal)



Open karakter / gericht op de brede participatie



Competitief
Gericht op de volwassen, geoefende sporter
Gericht op jeugd
uit minstens 3 landen



Passieve uitstraling (aantrekkelijk voor publiek)



Grote impact en logistiek



Kunnen aantonen dat een subsidieaanvraag bij SV niet weerhouden
werd
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subsidies voor sportevenementen
Vlaanderen biedt financiële ondersteuning voor sportevenementen op Vlaamse bodem die bijdragen
aan bepaalde beleidsdoelstellingen. Zo worden enkele hoogstaande topsportevenementen ondersteund
als ze onder meer bijdragen aan de uitstraling van Vlaanderen en het Vlaamse topsportbeleid.
Daarnaast worden ook sportevenementen ondersteund die bijdragen aan de promotie van een breed
sportaanbod.
Subsidieaanvraag
Om voor subsidiëring voor bijzondere sportevenementen in aanmerking te komen moet de aanvrager
3 maanden voor de start van het evenement een gemotiveerde aanvraag, aangevuld met een
financieringsplan en eventueel bijkomende documenten, bij het gemeentebestuur ingediend hebben.

5. Toelichting van de schepen
1. De tribune op de voetbalaccommodatie te Leffinge heeft schade opgelopen als gevolg van de
voorbije storm.
2. Petanquehal op het sportpark: hebben toelating gekregen om de door de club aangebrachte
houten panelen te laten hangen. In het vervolg wordt gevraagd om eerst toelating te vragen
alvorens dergelijke aanpassingen aan het gebouw worden aangebracht.
3. Eind februari is de eerste steenlegging van het nieuwe zwembad voorzien, als alles volgens
plan verloopt. In maart begint de aannemer met de fundering.
De tennishal van Danny Van Den Broucke blijft tot 8/05 (= einde concessie). De verder
bestemming met de hal is nog niet duidelijk. Er werd reeds gedacht om in- en outdoor Padel
te voorzien op deze locatie.
4. Nieuwe evenementen voor 2020:
* 26/07 sprint triatlon
* 25/07: Midsummer nightrun
* de Mountainbiketourtocht van de MC Mc Chouffe wordt overgenomen door de sportdienst.
* de nieuwjaarscorrida wordt overgenomen door Midlon. Over de Sirenejogging werd door
Midlon nog beslissing genomen en zal in 2020 hoogstwaarschijnlijk door de sportdienst
georganiseerd worden.
* Noordzeefakkeltocht om 28/08
* BK Wegrijden voor junioren op zo 24/05
* BK Cyclocross in 20222 op de locatie van het militair kamp in Lombardsijde: wordt nog meer
in detail bekeken.
* de uitbreiding van de watersportzone in Westende wordt momenteel ‘on hold’ gehouden
* de laatste bewaakte strandzone richting Nieuwpoort wordt deze zomer een bewaakt
hondenstrand (eventueel ook events met honden zullen daar doorgaan)
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6. Variapunten
1. Mededeling organisatie sportrommelmarkt op de locatie van de petanque Lacodam. De vorige
club is gestopt en werd overgenomen door een nieuwe VZW ‘De zilveren bal’.
De sportdienst stuurde aanvankelijk aan om dit te integreren in de vrijetijdsbeurs die in
september georganiseerd zal worden en open staat voor alle verenigingen van Middelkerke.
De Zilveren Bal verkoos echter om dit op eigen locatie en in april te organiseren.
2. (Luc) Davo Westende: de problemen in de container (die aan de cafetaria grenst) worden
erger en zodanig dat er onlangs een spelertje zich kwetste aan de voet. Er wordt contact
genomen met de technische dienst om dit zo snel mogelijk aan te pakken.
3. (Roger): het valt de laatste veel voor dat leden die zich opgeven voor een werkgroep dan toch
niet aanwezig kunnen zijn. Dit is heel jammer voor de leden die zich dan wel telkens
engageren en aanwezig zijn. Moet er hier een vergoeding tegenover geplaatst worden om dit
probleem te verminderen?
- antwoord leden: geen voorstander van de vergoeding, maar wie zich opgeeft voor een
werkgroep moet eerst goed nadenken als het wel haalbaar is.
4. Volgende personen kunnen niet aanwezig zijn op de algemene vergadering: Luc, Phaedra.

Voor verslag,

de secretaris,

Roger Herremans
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de voorzitter,

Bart Bouton

