Sportraad
verslag

Verslag ledenvergadering 21/01/2020 (SPR/201/)
Aanwezig:

W. Brouckaert, plv. voorzitter;
R. Herremans, secretaris;
B. De Wulf, J. Keirsebilck, L. Goossens, leden;

Verontschuldigd:

B. Bouton, voorzitter;
D. Delacauw, ondervoorzitter;
L. Van Parys, penningmeester;
J.M. Sercu, P. Vanhooren, F. Bogaert, leden;

Verslag
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering november dd.19/11/2019 wordt goedgekeurd.

2. aanvragen projectsubsidies: aanvragen organisaties 2020 en bekijken reglement
Advies sportraad wordt gevraagd voor projectsubsidies:
1. MC Carin en de Kenny’s vrienden: motorcross op 20 en 21 juli 2020
voorstel subsidie: 2500,- (normaal 1500 + 1000 via toerisme, na overleg met de financieel
directeur zal 1000,- toegevoegd worden aan budget projectsubsidies.
advies sportraad= gunstig
2. Columbus Noordzeevissers: Kampioenschap van België op 27/06/2020
voorstel subsidie: 250,advies sportraad= gunstig
Voorstel aanpassen reglement projectsubsidie:
-

Aantonen dat een aanvraag ingediend werd bij SV en met negatief antwoord

-

Voorwaarden aanvullen: jeugddeelname is ook van belang

-

Bedragen: met een limiet van max 3000 zodat dit afgevlakt wordt.

-

Indeling in categorieën: lokaal niveau, supra lokaal niveau, open karakter (kan iedereen
deelnemen), actief of passief evenement voor publiek, kunnen jeugdcategorieën deel nemen
enz.
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-

Verplichte documenten: begroting en financieel verslag vorige editie worden in vraag gesteld.
Is de indeling in categorieën niet voldoende? Dit wordt nog eens afgetoetst met de financieel
directeur (wetgeving)

Timing:
-

Een uitgewerkt voorstel wordt in de volgende sportraad geagendeerd

-

Voorleggen op algemene vergadering 20/03

-

Agenderen op gemeenteraad en in werking treden vanaf 1 januari 2021

3. Trofee van sport en spelorganisatie: stand van zaken
Toelichting promo en organisatie
Promo


Contacten bekomen van inwoners die lid zijn van een externe sportclub: werd in gang gezet
met de dienst communicatie. Als beloning bezorgt de sportraad een gratis filmtickets.



Promo kandidaturen: werd ook reeds bekeken met de dienst communicatie. Voorstellen:
* heel wat berichten op facebook (wie volgt de vorige winnaar op? wie zijn al die voorhangers?
Voorspellingen laten doen door sportprominenten; filmpjes opnemen van de kandidaten en in
vraag stellen ‘wie is jouw kandidaat? De genomineerden worden sowieso vooraf bekend
gemaakt. Eventueel grote affiches in de bushokjes hangen van bekende winnaars van de
trofee van sport (vb. Anthony Portier, Sydney Lammens…)
* zeker in het artikel van de Sirene vermelden dat om het even wie een kandidatuur kan
indienen!
* reeds ontvangen kandidaturen: 2 kandidaturen van MTV Sirene die na een eerste controle
niet weerhouden kunnen worden aangezien geen 1° plaats behaald werd op Belgisch en
Vlaams niveau. Er is wel een kandidatuur van een zwemster (club VZO Oostende) die een 1°
plaats behaald op Belgisch niveau voor lange afstand zwemmen (categorie jeugd)



Promo challenge: elke maand wordt een bericht gepost



Contact met ‘dorp in zicht’

Naam ?

Spel zonder grenzen
Superteam challenge
Kamp Middelkerke
Kamp superteam

Spelregie
Prijsvraag voor externe spelbegeleiding
voorstel: “Into the flow”
kostprijs: afhankelijk van aantal uren tussen € 4000,- en € 5000,Wat zit in deze prijs? Spelbegeleiding en materiaal
voorstel: offerte van Hercules (organisator Flairgames en Pink Ladies)
we wachten dit voorstel nog af
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streefdoel is om met een aantrekkelijk en groots gebeuren uit te pakken!
Vanuit financieel standpunt zijn er blijkbaar geen bezwaren om dergelijk groot
evenement te organiseren.
Locatie

aanvankelijk voorzien op de Calidris en omgeving
De kans is groot dat we verhuizen naar het sportpark. Vita neemt vanaf 1 mei de
tennishallen over. Schepen H. Dierendonck zorgt ervoor dat we op 9/05 de
tennishallen kunnen gebruiken

4. Algemene vergadering 20 maart 2020: voorstel agenda
Datum en locatie: vrijdag 20 maart 2020 om 19u30 in CC De Branding (foyer)
Timing: mailing met formulier voor schriftelijke vragen is deze week vertrokken. Vragen moeten binnen
zijn tegen 20/02 en kunnen behandeld worden op de sportraad dd. 17/03.
Agenda: voorstel
Demo: de Jumpers (hebben reeds bevestigd)
voorstel 2° demo: Davo Westende (Luc vraagt intern wat er mogelijk is)
In de volgende zittingen wordt er dieper ingegaan op de inhoud van de agenda. De Power Point zal in
maart overlopen worden. De taakverdeling wordt dan ook vastgelegd.
Drank: in de foyer mogen wij nog steeds zelf de drank schenken en de tarieven bepalen (alle
aanwezigen krijgen zeker 1 drankbon)
AGENDA
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 (nieuwe verenigingen, wie is gestopt, saldo )



Samenstelling sportraad (1 (ov 2) leden hebben ontslag gegeven) volgens de statuten
moet voor de vervanging een nieuwe oproep gebeuren en verkiezing in de AV. Nog te
bekijken, want er zijn voldoende leden.



Schriftelijke vragen

3. Reglementen en aanpassingen


Trofee van sport en uitreiking (de belangrijkste wijzigingen en nieuw concept van de
uitreiking)



Huishoudelijk reglement (belangrijkste wijzigingen)



Subsidiereglement: projectsubsidie (voorstel aanpassingen)
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4. Demo@Middelkerke
a. VC De Jumpers + (nog ov) DAVO Westende
5. Algemene Mededelingen
a. #sportersbelevenmeer campagne 2019 en 2020
b. Ondersteuning SV (subsidies, uitleendienst, bekers en prijzen, gadgets)
c.

Opleidingen (AED – Dynamo)

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

5. Toelichting van de schepen
1. De Tennishallen op het sportpark worden vanaf 1 mei overgenomen door de groep Vita
(bouwgroep nieuw zwembad en sporthal). De bedoeling is om de Padel naar daar te brengen
en zowel overdekte en niet overdekte terreinen te voorzien.
Er werd gekozen om geen tennisinfrastructuur meer te voorzien op het sportpark: de impact
op de beschikbare ruimte is te groot tegenover de potentiële bezettingsgraad.
2. De bouw van het nieuwe zwembad start eind februari. Voor de aanleg van de 2° fase wordt er
nog een bezoek gebracht aan de firma ‘Yalp’ voor de invulling van speeltoestellen voor
verschillend leeftijdsgroepen en ‘urban sports’. Het voorzien van een klimmuur wordt nog in
beraad genomen wegens veiligheidsredenen en uitbating ervan.
3. BK cyclocross 2022: er werd lokaal groen licht gegeven door het militair kamp van
Lombardsijde om op deze site het BK te organiseren. Dit moet nog door een overste op hoger
niveau bekrachtigd worden.
Ondertussen werd een werkgroep opgericht die instaat voor een vlotte en kwalitatieve
organisatie (sportdienst: zorgt voor het sportieve luik)
BK wegrijden – junioren: een officieuze start op het Epernayplein, en dan via de Kerkstraat,
Spermaliestraat naar de Vaartdijk Zuid (richting Nieuwpoort) waar de officiële start gegeven
wordt. Via het spaarbekken en uniebrug rijden de renners richting Schore waar ze aan een
plaatselijke lus beginnen (Dames: 80 km en here 120km).
De aankomst is voorzien vlakbij de kerk in Schore. Ter plaatse wordt gebruikt gemaakt van
zaal Scora voor Belgian Cycling, pers en dopingcontrole. Het grasplein naast de kerk leent
zich uitstekend voor publiek en onthaal van vips. Er wordt ook samengewerkt met ‘Dorp in
zicht’ .
Het voorstel van het parcours wordt op 5/02 overlegd met Belgian Cycling.
4. Weekend van 18 -19 januari: Mountainbikeweekend en met succes! Op de toertocht op za
18/01 telde de sportdienst 750 deelnemers (een fikse toeneming bij vorig jaar: +/- 400). De
Coast race op zondag 19/01 was een ware publiekstrekker en op Focus WTV werd een mooie
reportage uitgezonden.
5. De nieuwjaarscorrida verliep zoals gewoonlijk ook heel goed en benaderde het maximum
aantal deelnemers die deze loop reeds mocht ontvangen. Sport Events vermeldde reeds dit
niet meer te zullen organiseren. Dit kan wel door de sportdienst overgenomen worden.
Dit geldt ook voor de toertocht van de MC Mc Chouffe.
6. Nieuw dit jaar is de organisatie van een sprint triatlon: 500m zwemmen in zee, 50 km fietsen
in lussen (straten hinterland) en 5 km lopen (lussen op zeedijk). De organisatie zal plaats
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vinden ter hoogte van de rotonde in Westende, zal om 10u starten en tegen 13u afgelopen
zijn, dit alles om de minste impact op het verkeer in Middelkerke.

6. Variapunten
1. #sporters beleven meer (award) + tool box (inspiratie box): wie interesse heeft kan de
inspiratie box eens meenemen en bekijken.
Josiane heeft de box mee en brengt ze terug mee op het volgend overleg in februari.
2. Opmerking Wilfried: voor de slotshow van de Telenet Superprestige wordt beroep gedaan op
de petanquehal. Gedurende 4 dagen zet de PC De Zeemeermin haar werking stil en zullen
zijn wel moeten opdraaien voor het verbruik van water, elektriciteit en verwarming.
Er wordt voorgesteld om dit eens aan te kaarten met vzw cyclocross comité en vragen wat
daar tegenover kan gezet worden?
3. Roger: punt agenderen op volgend overleg omtrent de vergoeding van de leden.

Voor verslag,

de secretaris,

Roger Herremans
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de plv. voorzitter,

Wilfried Brouckaert

