
 

 

Sportraad 14 september 2020 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen : zie bijgevoegde lijst 

 

Agenda 

 

Toelichting Generatie Rookvrij – rookvrije sport- en spelzones 

Lieselot Geeraert (Logo Gezond+ = lokaal gezondheidsoverleg = een vzw die werkt rond 

preventieve gezondheidszorg. Deze organisatie werkt in opdracht van de Vlaamse overheid) 

geeft een PPT voorstelling van Logo+ en info betreffende rookvrije zones in onze gemeente, 

de mogelijke voorstellen en acties voor sportverenigingen. 

 

Er volgt nog een mailing met deze info.  

Onze gemeente heeft ingetekend op het engagement om meer rookvrije terreinen en 

ruimtes te creëren. Rookvrij met eventueel een kleine zone voor mensen die roken, uit het 

zicht van kinderen. Kinderen kopiëren het gedrag van volwassenen. Ook volwassenen zien 

roken zet jongeren aan om te roken. Het is heel belangrijk om hier bewust mee om te gaan. 

 

Zijn er sportverenigingen die interesse hebben om deel te nemen aan dit project ? 

 

Vanuit het gemeentebestuur zal een bord ontwikkeld worden die de rookvrije terreinen in 

onze gemeente aanduiden.  

Het zal mogelijk zijn voor de sportverenigingen die een rookvrij terrein willen om zo een 

“rookvrij”bord te krijgen en te plaatsen op hun terrein. 

 

Meer info : https://www.generatierookvrij.be 

De info die op deze sportraad digitaal is voorgesteld, zal ook doorgestuurd worden. 

 
Goedkeuren verslag vergadering 29 juni 2020  
Unaniem goedgekeurd. 
 
Aanvraag werkingstoelage en projecttoelage sportraad 
Penningmeester Marc diende de aanvraag tot werkings- en projecttoelagen voor de sportraad 

in bij het college van burgemeester en schepenen voor 2021. 

Er wordt een werkingstoelage gevraagd aanvullend tot 750 euro. Dit zal afhankelijk zijn van 

de rekening zoals deze zal zijn op 31/12/2020. 

Er wordt een budget gevraagd van 200 euro voor de Inrijhappening van “De Zwervers” en 

1200 euro voor de Lentebeker.  

Schrijf alvast zondag 7 maart 2021 in jullie agenda. De zwervers hopen op extra deelnemers 

aan de inrijhappening vanuit de sportraad.  

 

 

https://www.generatierookvrij.be/
https://www.oosterzele.be/


 
Aanvraag erkenning vereniging “Lijndans Oosterzele”. 
 
Voorzitter Rita Maes vraagt een erkenning aan voor de vereniging “Lijndans Oosterzele”. 
De schriftelijke aanvraag is reeds gedaan en er is voldaan aan alle voorwaarden. 
 
Toelichting door de voorzitter :  
Activiteit : recreatief dansen op muziek zonder partner. 
De vereniging bestaat nu 2 jaar en telt 24 leden, vnl actieve senioren en tot nu allemaal 
dames. De lessen gaan door op maandagnamiddag. 
Ook de sociale contacten hierbij zijn een belangrijke meerwaarde. 
 
De sportraad adviseert de erkenning van “Lijndansen Oosterzele” unaniem positief. 
 
De vereniging apprecieert in de sporthal terecht te kunnen. In de zomer wordt buiten 
gedanst. Voor volgende zomer zouden ze graag op zoek gaan naar een effen schaduwrijk 
buitenterrein waar ook toiletten zijn. Indien iemand zo een plaats zou weten zijn, graag 
doorgeven aan Rita. 
 
Corona en opstart verenigingen 
Vanuit het gemeentebestuur worden verenigingen ondersteund in de opstart van hun 
werking en de organisatie van evenementen. 
Alle info staat in de bijhorende flyer (zie bijlage) 
 
Stand van zaken Noodfonds Vlaamse regering 
Oosterzele kan daardoor zijn vrijetijdssector met 127 330,50 euro extra ondersteunen.  
De verdeelsleutel van deze middelen is ook te vinden in bijhorende flyer (zie bijlage). 
 
Bedenkingen van de sportraad :  
Er is zeker appreciatie voor de verdubbeling van de werkingssubsidies. 
Er zijn bedenkingen bij de aankoop van logistieke middelen voor het coronaproof 
organiseren van evenementen. De evenementen die kunnen georganiseerd worden moeten 
zo kleinschalig (wegens de maatregelen)) georganiseerd worden dat dit geen financiële 
opbrengst levert voor de sportverenigingen. Dus lijkt het hen niet relevant om deze zaken 
aan te kopen en den Amb8 hiervoor in te richten. De sportraad vraagt om dit geld ook te 
verdelen onder de sportverenigingen. 
Er is veel meer nood aan financiële tegemoetkomingen. Zeker ook omdat de subsidies van 
sportverenigingen laag liggen en er in het totale gemeentebudget vergelijkbaar met andere 
sectoren veel minder naar sport gaat. 
De hinderpremie : het is voor iedereen zoeken op welke manier deze eenvoudigst kan 
besteed worden. Bij de vraag naar transparante boekhoudingen van de verenigingen  zijn er 
bedenkingen in welke mate deze echt transparant en waarheidsgetrouw zijn, dit lijkt dus als 
maatstaf niet echt aangewezen. Ook hierbij wordt voorgesteld om het budget te verdelen 
onder de verenigingen. Eventueel % ngl ledenaantal, …. 
Of het budget zou kunnen verdeeld worden ngl de huur die men betaalt in de sporthal en zo 
procentueel berekenen. 
 
Samenvatting van de voorstellen :  

• Of het totale budget verdelen over de verenigingen 

• Of een budget per sector wordt doorgestort naar de raad (cultuurraad – sportraad – 
jeugdraad) en elke sector bepaalt in de raad op welke manier de verdeling zal 
gebeuren 

• Of subsidies x3 



 
 
 
 
 
Promo info TV hal Sporthal 
Op het scherm in de hal zal een loop komen waarbij alle verenigingen (die het willen) 
kunnen voorgesteld worden. 
Mail de informatie van je vereniging die je op scherm wil zien verschijnen door naar 
lieselot.dewulf@oosterzele.be 
Er zal ook een brochure gemaakt worden met overzicht en info van alle mogelijke sporten 
die in Oosterzele doorgaan. 
Mogelijks zal ook een flash verspreid worden met deze info, maar dat staat nog niet vast. 
 
Advies betreffende het plan om de oversteekbeweging voor fietsers ter hoogte van het 

kruispunt van de N42 met de Gijzenzelestraat veiliger te maken. Die vraag kwam er op 

verzoek van een aantal inwoners van de Ankerwijk. 

 
Na het bekijken van de info en het voorgestelde plan, komen de volgende opmerkingen :  

• Gevaarlijke oplossing 

• Gaat op de nieuwe manier meer ongevallen veroorzaken 

• Voorstellen 
o Of volledig afzetten 
o Plaatsen van lichten 
o Rondpunt maken 

 
Varia 
 
Door omstandigheden is de sporthal komende vrijdag vrij van 19u tot 22u. 
Indien door onverwachte omstandigheden ad hoc uren vrij komen in de sporthal, zal dit ook 
op de facebookpagina komen. 
 
Datum nieuwe vergadering  : 12 oktober 2020. 
Verdere data voor 2020 : 16 november en 14 december. 
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Aanwezigheden en verontschuldigingen sportraad 14/09/2020 

 

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 Johan Devijver 

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 Freddy De Backer 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 
 

Lijndans Oosterzele Rita Maes  
 

 Politieke waarnemers 

Groen Stijn Tuypens 

CD&V / N-VA Jeroen Martens 

Open VLD Plus Louise Van Hoorde 

 

 

Legende 

Aanwezig 

Verontschuldigd 

 


