
Verontschuldiging: Patrick Steurbaut De Zwervers; Patrick Braekman De Zwervers; Fien Glorieux 
Winticamruiter 

 
Aanwezig: schepen Elsy De Wilde, Tony Vanhove voorzitter + BC Pluimstaart, Marc Van der 
Haeghen penningmeester +  VV Rhode,  Elise Lippens verslaggever, Anne De Bosscher VC Move, 
Jacques De Cocker Joggingclub, Stefan De Troyer Judoclub, Marie-Rose Van Cauwenberghe TOO, 
Erik Lievens WSV Land van Rhode, Neirynck Bert Balletschool 

 

Verslag sportraad dd. 18/11/2019 

1. Stand van zaken bevraging schepen Elsy   
Aangezien de sportraad niet kon doorgaan op 11/11/2019 werd deze verplaats naar 

18/11/2019 waardoor deze vergadering samenvalt met de fractievergadering. Schepen van 

Sport Elsy moet daardoor de sportraad verlaten na dit punt. 

Schepen Elsy deelt de vragenlijst sportverenigingen Oosterzele uit aan de aanwezigen. Elise 

zal de vragenlijst mailen naar alle leden van de sportraad.  

De digitaal ingevulde vragenlijsten kan je voor 22/12/2019 per e-mail naar schepen Elsy 

verzenden. De op papier ingevulde vragenlijst kan je in de sporthal afgeven. 

2. Goedkeuren verslag vergadering 30 september 2019 
Geen opmerkingen. 

3. Probleem bij uitbetaling werkingssubsidies bij sommige verenigingen 
De Judoclub maakte melding bij Elise dat het subsidiebedrag dat ze ontvingen niet 

overeenkomt met het toegekende bedrag.  

Dienst financiën liet daarop weten dat er iets is fout gelopen bij de uitbetaling en excuseerde 

zich. Vijf verenigingen kregen een foutief bedrag gestort. De dienst financiën maakte 

vorderingen op en verstuurde deze per e-mail naar de betrokken verenigingen. 

Kendo Kenseikan, TTC Sterke stut VZW, Karateclub Tomodachi, Judoclub Oosterzele en 

Winticamruiters kregen hierover een e-mail van de dienst financiën. 

4. Aanwerving sportpromotor 
 
Preselectie op 17/11/2019 – schriftelijke proef op 23/11/2019 – mondelinge proef op 
16/12/2019. Er zal aan de geschikte kandidaat gevraagd worden zo snel mogelijk te starten. 
Dit zal uiteraard afhankelijk zijn van de huidige werksituatie van de geschikte kandidaat. 
Schepen van Sport Elsy polst in haar vragenlijst naar de verwachtingen van de verenigingen 
tegenover de nieuwe sportpromotor. 
 

5. Stand van zaken bevraging geschikte data verenigingenmarkt 
 

 
 

 

 

 



Schepen Elsy wenst in 2020 opnieuw een verenigingenmarkt te organiseren. Om een 

geschikte datum te vinden werd een bevraging verzonden per e-mail. Negen verenigingen 

hebben die bevraging ingevuld. Dit kan nog steeds via deze link (verzonden door Elise) 

https://www.ferendum.com/nl/PID303602PSD70814 

Anne van Volleybalclub Move meldt dat zij geen voorkeursdatum hebben. 

6. Stand van zaken verlichting Finse Piste  
Collega Henky van de dienst infrastructuur vernam dat bijna alle materialen binnen zijn en 
Fluvius op korte termijn zal starten met het plaatsen van de verlichting. Praktisch bekeken 
kan gesteld worden dat de plaatsing en functioneel maken zal gebeuren tegen einde van dit 
jaar. 
 

7. Organisatie nieuwjaarsreceptie 
Maandag 13/01/2020 worden alle leden van de sportraad uitgenodigd op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in cafetaria De Kluize in de Sporthal.  
De leden van de sportraad appreciëren de huidige formule.  
Enige opmerking is dat de broodjes iets te veel eten zijn voor het late uur waarop de receptie 
doorgaat. Daarom bespreekt Marc de mogelijkheid met Frank om hapjes te voorzien i.p.v. 
broodjes. 
 

8. Varia 
- Rekening sportraad. Tony kreeg de vraag van de VDK-bank om het huishoudelijk 

reglement mee te nemen om een volmacht te kunnen krijgen op de rekening. 
 
- Bureaus dienst Sport en Jeugd en vergaderzaal. AGB De Kluize zet de verhuis van de 

bureaus en de vergaderzaal op de planning van 2020. De bedoeling is dat de bureaus van 
de dienst Sport en Jeugd naar de huidige vergaderzaal boven verhuizen. De vergaderzaal 
zal dan verhuizen naar het achterste deel van de cafetaria. 

 
- Elise zal na negen jaar werken bij de gemeente Oosterzele vanaf januari een nieuwe 

uitdaging aangaan bij de Diabetes Liga. Ieder nieuw begin is jammer genoeg ook een 
afscheid. Elise bedankt iedereen voor de fijne samenwerking, de mooie attentie en wenst 
de sportraad veel succes verder. 

 
9. Datum nieuwe vergadering 

13/01/2020 

https://www.ferendum.com/nl/PID303602PSD70814

