
 

 

Sportraad 29 juni  2020 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen : zie bijgevoegde lijst 

 

Agenda 

 

Voorstelling Lieselot De Wulf – sportpromotor 
 
Lieselot is de nieuwe verantwoordelijke voor sport. 
Mailadres : lieselot.dewulf@oosterzele.be 
Rechtstreeks nummer : 09 363 84 24 
 
Goedkeuren verslag vergadering 10 februari 2020  
Unaniem goedgekeurd. 
Aanvulling : Ronny Van Saen wil aansluiten bij de werkgroep subsidiereglement. 
 
Advies werkingssubsidies sportverenigingen 
De wielercomités hebben geen subsidies aangevraagd en de sportraad vraagt of dit bedrag 
kan toegevoegd worden aan het totale bedrag voor de werkingssubsidies van de 
verenigingen. Dit advies zal besproken worden op het college van burgemeester en 
schepenen van 7 juli. 
Er is reeds een berekening gemaakt voor de subsidies met beide bedragen. 
De subsidieberekeningen zijn voorgesteld aan de leden van de sportraad en worden positief 
geadviseerd. 
De concrete bedragen zullen bepaald worden aan de hand van de beslissing van het college. 
 
Deelname Oosterzele Ademt 22 en 23 augustus 
Alle verenigingen hebben een mail gekregen van de gemeente met de toelichting van het 
relanceweekend van 22 en 23 augustus en met de uitnodiging om deel te nemen. 
WSV Land van Rhode vzw meldt dat zij nog geen wandelingen mogen organiseren van hun 
federatie. Maar een standje met folders zou wel mogen. 
De clubs kunnen inschrijvingen tot 6 juli. 
Infobrief en inschrijvingsbrief zijn reeds doorgemaild en zie info hieronder. 
 
Stand van zaken Noodfonds Vlaamse regering 
Oosterzele kan daardoor zijn vrijetijdssector met 127 330,50 euro extra ondersteunen. Het 
college van burgemeester en schepenen werkte de verdeelsleutel uit. De toegekende 
middelen worden evenredig verdeeld over de jeugdsector, de sportsector, de cultuursector 
en de sector vrije tijdsaanbod en -infrastructuur.  
Verenigingen die deelnemen aan het ‘relance weekend’ van 22 en 23 augustus a.s. 
ontvangen per dag deelname 250 euro per vereniging. Een vereniging die het volledige 
weekend deelneemt, ontvangt dus een toelage van 500 euro. Verenigingen die willen 
meewerken, kunnen dat laten weten via 
https://www.oosterzele.be/Vrijetijd/OosterzeleAdemt.aspx  
In een tweede fase – einde augustus, begin september 2020 – zal Gemeente Oosterzele via 
zijn adviesraden een bevraging organiseren die peilt naar de gederfde inkomsten enerzijds 
én de niet gemaakte uitgaven anderzijds, n.a.v. de corona maatregelen. Op basis van de 
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resultaten van die bevraging zal een eerste schijf van de middelen per sector worden 
toegekend.  
Omdat een aantal gevolgen van de maatregelen vermoedelijk pas einde 2020 zullen duidelijk 
worden, wordt een tweede en laatste schijf van de middelen gereserveerd i.f.v. die 
eindbalans/evaluatie.  

 
Toelichting Sportclub van de maand 
Voor het eerst neemt de dienst sport&jeugd deel aan de maand van de sportclub. 
De volgende clubs hebben zich ingeschreven : WTC De Zwervers vzw – KVV Windeke – 
Turnclub Olympia Oosterzele – Balletschool Toi, Moi et la Danse, Karateclub Tomodachi 
Oosterzele. Deze clubs organiseren open trainingen en initiaties 
Woensdag 16 september is het “Breng je sportclub naar school” : stimuleer de kinderen van 
je club om in sportoutfit naar school te gaan. Alle scholen zijn op de hoogte gebracht. 
Voor meer info kan je terecht bij Lieselot. 
 
Zaalbezetting 2020 – 2021 
Voor het volgend seizoen zijn er geen wijzigingen tov seizoen 2019 – 2020, behalve voor een 
zaalvoetbalclub. 
Aangezien de sportdienst zelf een aantal sporten wil organiseren en er tegelijkertijd zal 
gezocht worden naar een meer efficiënte bezetting van de sporthal, zal de kalender komend 
seizoen dieper bekeken worden en zullen er gesprekken zijn met de clubs die gebruik maken 
van de sporthal naar de werking van hun club , de mogelijkheden en moeilijkheden. 
Een overzicht van de sluitingsdagen en speciale activiteiten -kalender (waarop de sporthal 
niet beschikbaar is) zijn reeds doorgestuurd naar de verenigingen. 
 
Storting 

• toelage sportraad is gestort op 13 maart 2020 : 705 euro 

• projecttoelage inrijhappening is gestort op 10 juni 2020 : 210,50 euro. Factuur werd reeds op 

29 april 2020 betaald. 

 
Varia 
Het buiten trainen was een aangename ervaring. Er wordt gevraagd om volgend jaar 
reservaties van buitenterreinen weer mogelijk te maken. 
 
Gezocht : opbergruimte voor de “oude” (maar nog goede) judomatten. 
 
Betaling trainers via systeem “Bijklussen” : betaalde diensten voor socioculturele 
verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. De 
diensten mogen niet professioneel zijn en moeten op de lijst van toegelaten activiteiten 
staan. Recent werd de regelgeving rond het onbelast bijverdienen en verenigingswerk nietig 
verklaard door het Grondwettelijk Hof. De maatregel zelf gaat in vanaf 1 januari 2021. De Vlaamse 
Sportfederatie, de koepelorganisatie van alle erkende sportfederaties in Vlaanderen, zal het 
voortouw nemen om, liefst voor 31 januari 2021 een oplossing uit te werken. 
 
KVV Windeke informeert naar de mogelijkheid om een bus van de gemeente te gebruiken voor bv. 
uitstappen tijdens hun stage. Er zal geïnformeerd worden bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Datum nieuwe vergadering  : 14 september 2020. 
 

 

 

 

 



 

Aanwezigheden en verontschuldigingen sportraad 29/06/2020 

 

Functies  

Tony Vanhove Voorzitter 

Marc Van der Haeghen Penningmeester 

Mireille Helderweirdt Verslaggever 

Lieselot De Wulf Sportpromotor 
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/ Sean Van Laecken Jan Van Eupen 

TTC Sterke Stut vzw Van Bever Raphaël/Hans Pien 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/ Steffert Vanneste 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 

 

 

 


