
 

 

Sportraad 10 februari  2020 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen : zie bijgevoegde lijst 

 

Agenda 

 

Goedkeuren verslag vergadering 13 januari 2020 

Unaniem goedgekeurd 

 

Advies zwembadtegemoetkoming Bevegemse Vijvers Zottegem 
De sportraad geeft unaniem een positief advies bij het reglement “Tegemoetkoming zwembad 

Zottegem voor Oosterzeelse inwoners”. 

Het reglement wordt meegestuurd met het verslag. 

 

De schepen geeft toelichting bij de volgende 2 vragen :  

1. Op welke manier zullen de Oosterzeelse burgers hierover geïnformeerd worden ? 

Alle mogelijke communicatiekanalen zullen gebruikt worden : de infozine, de website, de fbpagina, 

de pers, de verschillende adviesraden. 

2. Zou die mogelijkheid ook niet kunnen voor het zwembad van Merelbeke ? 

Om tot een overeenkomst te kunnen komen, vraagt gemeente Merelbeke een tussenkomst van 

500 000 euro voor de kosten van het zwembad. Deze voorwaarde is voor de gemeente Oosterzele 

niet haalbaar. Het is ook de bedoeling dat onze gemeente vooral het pure sportgebruik van de 

burgers stimuleert en dat kan zeker in het zwembad van Zottegem. 

 

Huishoudelijk reglement sportraad 
De samenstelling en huishoudelijke reglementen van alle adviesraden worden geagendeerd op de 

gemeenteraad van maart. 

De samenstelling van de sportraad is reeds vastgelegd op de sportraad van 15 april 2019 en ter 

kennisname doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen (25 juni 2019). 

Het huidige huishoudelijk reglement zal doorgegeven worden zoals het is in zijn huidige vorm. Het is 

wel de bedoeling het te evalueren en te optimaliseren in het komend jaar. 

 

Aanvragen werkingssubsidies 2019 – 2020 
De formulieren zullen binnenkort doorgemaild worden. De aanvragen moeten bezorgd worden aan 

de sportdienst voor 1 april 2020. 

 

Klimaattafel dinsdag 3 maart 19.15u in GC De Kluize 
De uitnodigingen zijn digitaal doorgestuurd. Willen jullie deze verspreiden aan jullie 

bestuur/leden/………. ? Alvast bedankt ! 

 

Fiscale attesten verenigingen 
De belastingvermindering van sportkampen betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen 

fiscaal kunnen ingebracht worden, aangezien sportkampen vallen onder 'kinderopvang in de sport- 

en jeugdwerksector'. 

Welk bedrag komt in aanmerking? 
• Een maximaal bedrag van 11,20 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de 

opvang. 

https://www.oosterzele.be/


• Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook 
hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing. 

• Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt. 
• De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

De volgende verenigingen willen graag een fiscaal attest voor 2020 : KVV Windeke vzw-Turnclub 

Olympia Oosterzele vzw – Balletschool Toi, Moi et la Danse. 

Indien nog verenigingen een fiscaal attest willen, gelieve dan een mailtje te sturen naar de 

sportdienst. 

 

Aandachtspunt : er zijn verschillende mutualiteiten die een gedeelte van het lidgeld van de leden van 

een sportclub terugbetalen. Misschien kan dit opgenomen worden in de communicatie van de clubs 

naar de leden. 

 

Stand van zaken bevraging schepen Elsy 
Op 9 maart start de nieuwe verantwoordelijke voor sport, Lieselot De Wulf. Daarna zal de verwerking 

van de bevraging gebeuren. 

 

Werkgroep sportgala (of vervangende activiteit) 
Er wordt geopteerd voor een sportgala in het najaar (oktober/begin november). 

Er wordt geen uitgebreide show verwacht, maar een moment waarop de Oosterzeelse kampioenen 

en clubs in de kijker worden gezet met aanvulling van een receptie. 

Is een zondagvoormiddag een optie ? 

 

Hebben zich opgegeven voor de werkgroep sportgala : Marc Van der Haeghen, Marie-Rose Van 

Cauwenberghe, Patrick Steurbaut, Stijn Tuypens. 

 

Varia 
Subsidiereglement 

Het subsidiereglement wordt voor dit jaar behouden in zijn huidige vorm. Het is de bedoeling om het 

komend jaar het reglement onder de loep te nemen. 

Wie subsidiereglementen van andere gemeenten zou kennen en deze goed vindt, mag deze zeker 

doorsturen naar de sportdienst. 

Werkgroep subsidiereglement : Marc Van der Haeghen, Tony Vanhove, Marie-Rose Van 

Cauwenberghe, Patrick Braekman, Bert Neiyrinck. 

 

Stand van zaken voetbalveld Moortsele 

Er wordt een nieuw RUP opgestart waarbij alle stappen nauwkeurig zullen opgevolgd worden. 

Intussen blijft de werking van de club doorgaan. 

 

Data sportraad 

De sportraad gaat telkens door op de tweede maandag van de maand. In overleg met de sportraad 

kan er uitzonderlijk gewijzigd worden van datum, maar dit wordt dan op de sportraad besproken. 

 

Sportkampen zomer 2021 

Voor de zomer van 2021 zal aan de sportclubs gevraagd worden of er interesse is voor het 

organiseren van een sportkamp. De afspraken en randvoorwaarden moeten nog bepaald worden. 

 

Datum nieuwe vergadering  
Maandag 23 maart 2020 in de vergaderzaal van de sporthal. 

 

 

 



Aanwezigheden en verontschuldigingen sportraad 10/02/2020 

 

Functies  

Tony Vanhove Voorzitter 

Marc Van der Haeghen Penningmeester 

Mireille Helderweirdt Verslaggever 

Schepen van sport Elsy De Wilde Schepen van Sport 

 

Vereniging 
Adres zetel 

Afgevaardigde in de sportraad Plaatsvervanger 

Volleybalclub Move Anne De Bosscher / 

Volleybalclub VV Rhode Marc Van der Haeghen Paul De Cuyper 

BC Pluimstaart Tony Van Hove Greet Verscheure 

Joggingclub Jacques De Cocker Eric Mertens 

Judoclub Oosterzele vzw Stefan De Troyer Jimmy Couchie 

Karate Tomodachi Ronny Van Saen Johan Van Saen 

Kendo Kenseikan Lisa Van Laecken Jan Van Eupen 

TTC Sterke Stut vzw Van Bever Raphaël Docker Evert 

Turnclub Olympia Oosterzele Marie-Rose Van Cauwenberghe Inge Haenebalcke 

Winticam Ruiters Glorieux Fien Buggenhout Patrick 

WSV Land van Rhode vzw Erik Lievens Diane Scheirlinck 

Etac Cycling Team Geen afvaardiging in sportraad  
 

WTC LBC De Zwervers vzw Patrick Braekman Patrick Steurbaut 

Cyclo Moortsele Erwin De Clercq  

 

Wielercomité Landskouter Patrick Van Damme De Cock Gerda 

Wielercomité Smissenbroek Gerard Buyse Geert Van Wanzeele 

Wielercomité Gijzenzele Robin De Pelsmacker Luc Sleeuwagen 

FC Eendracht Moortsele Van der Stede Ivan 
 

Van Hecke Hugo 

KVV Windeke Erik Voets De Keyster Stefaan 

Voorwaarts Gijzel-Oosterzele Schuddinck Jan Verbruggen Leon 

 

MX Team D’Halve Gasse Bart Rogge Dubois Filip 

Zara T. John De Poorter  

25th Mountaineers Van de Gucht Stijn Meulenijzer Kenneth 

VZW Balletschool Toi, Moi et la 
Danse 

Neirynck Delfien Neirynck Bert 
 

 

 Politieke waarnemers 

Groen Stijn Tuypens 

CD&V / N-VA Jeroen Martens 

Open VLD Plus Louise Van Hoorde 

 

 

Legende 

Aanwezig 

Verontschuldigd 

 

 

 


