
 

 

Sportraad 15 februari 2021 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen : zie bijgevoegde lijst 

 

Agenda 

 

Instructies digitaal vergaderen 
1 afgevaardigde per vereniging die het woord neemt. Wanneer men iets wel zeggen, gelieve 
het handje omhoog te steken. Micro dempen wanneer u niet aan het woord bent. Zeer goed 
verlopen en goed opgevolgd. 
 
Goedkeuren verslag vergadering 14 september 2020  
Unaniem goedgekeurd. Kleine opmerking bij de inrijhappening. Normaal stond deze gepland 
zondag 7 maart, maar is uitgesteld naar zondag 4 april. Qua promo kan dit jammer genoeg 
niet mee opgenomen worden in de infozine aangezien deze 1-2 maart in de bussen valt. 
Mocht dit, omwille van corona, opnieuw verplaatst worden qua datum kan dit eventueel 
mee opgenomen worden in volgende editie. 
 
Aanvulling & goedkeuring werkingstoelage sportraad 
Marc overloopt de rekening van de sportraad. Hij houdt de verschillende facturen bij zich, 
alsook een overzicht van de in- en uitgaven. Er stond nog €411.30 op de rekening en deze is 
aangevuld naar €750. De gemeente heeft de uitbetaling van €338,70 al overgemaakt op de 
rekening van de sportraad. 
 
Toelichting wijziging wetgeving fiscale attesten kampen 
De federale regering heeft beslist om enkele aanpassingen rond gezinsfiscaliteit door te 
voeren. In het verleden konden de ouders een bedrag van max. €11,20 per dag per kind voor 
kinderen tot 12 jaar indienen. Vanaf 2020 is zowel de leeftijd als het bedrag opgetrokken. 
Ouders van wie de kinderen onder de14 jaar zijn ontvangen een attest en kunnen max. €13 
per dag per kind ingeven.  
Vanaf 2021 is dit max. €13,70 per dag per kind. Het bedrag zal voortaan jaarlijks geïndexeerd 
worden. Voor 2022 zal het bedrag dus nog iets hoger liggen.  
 
Mireille heeft de verenigingen die vorig jaar een attest ontvangen hebben ondertussen 
gecontacteerd. Indien er nog verenigingen zijn die graag een attest ontvangen kunnen ze dit 
aanvragen bij Dienst Sport en Jeugd. 
 
Aanvraag werkingssubisdies 2020 
De formulieren zullen eerstdaags verstuurden worden door Lieselot. Van zodra we alle 
dossiers ontvangen hebben zal de verwerking gebeuren en het verdelen van de punten. Op 
basis daarvan zullen de subsidies uitbetaald worden. Tony, Marc & Lieselot zullen de 
berekening maken. 
 
Er zal een advies geschreven worden om de subsidies van 2021 uit te betalen op basis van de 
werking in 2020. Schepen Elsy zal dit ook zo meenemen naar het CBS. 
 
Advies ontwerp tijdelijk subsidiereglement noodfonds 

https://www.oosterzele.be/


Het ontwerp is op voorhand naar alle leden van de sportraad doorgestuurd zodanig iedereen 
dit kon bekijken om advies uit te brengen. 
Schepen Elsy heeft het tijdelijk subsidiereglement nog eens kort toegelicht + de 
verschillende pijlers. De bevraging moet uiteraard nog gebeuren en er zal gewerkt worden 
met een puntensysteem. 
 
Frans Van Vlaenderen (F.C. Moortsele) was blij met het ontwerp maar had toch een 
bedenking omtrent de buitensporten. Hij vindt dat zij minder kunnen genieten van het 
systeem hoe het noodfonds opgemaakt is. Binnensporten, die gebruik kunnen maken van de 
sporthal, hebben veel minder kosten qua huur, pachten, …. Kortom minder gebruikerskosten 
i.v.m. met de buitensport verengingen. Het kostenplaatje van de buitensportverenigingen 
zal zwaarder doorwegen dan voor anderen. Vandaar dat er werd gesproken over een 
verdelingsplan en gevraagd werd om dit voorstel ter evaluatie te nemen. 
 
We proberen om allemaal zoveel mogelijk ons gezond verstand te gebruiken. 
Eigenlijk zou er een verhouding moeten opgemaakt worden van het kostenplaatje tussen 
binnen en buitensport. 
 
Conclusie 
De voetbal heeft extra kosten en vraagt of het bedrag van €4000 kan verhoogd worden 
(pijler 4) 
 
Enkele bemerkingen 
Jacques (joggingclub), ook zij zijn buitensport, net zoals de wandelclub 

- Subsidies van voetbal liggen al hoger dan de andere subsidies 
- In de legislatuur voor schepen Elsy was er nog een andere verdeling 

 
Patrick Steurbaut (zwervers) 

- Iedereen heeft zijn verliezen die aan de hand van de pijlers uit het noodfonds zal 
toegelicht worden 

 
Ronny (karate) 

- Er is niet meer budget beschikbaar. Wanneer we dit bedrag optrekken zal dit ook een 
gevolg hebben voor de andere verenigingen 

- Kleinere verenigingen worden benadeeld 
 
Jan Schuddinck (VGO) 

- Heeft zijn bemerkingen reeds overgemaakt aan schepen Elsy en de gemeente 
- Groot verlies bij hen door het niet meer kunnen uitbaten van hun kantine 
- Hebben zelf geïnvesteerd in hun infrastructuur die ze nu zelf moeten bekostigen 

 
Stefaan De Keyster (KVV Windeke) 

- Kosten iets minder ivg met VGO, maar alle beetjes helpen uiteraard 
 
Er zijn verenigingen die schrik hebben naar volgend jaar toe. Misschien veel minder leden 
volgend jaar (omwille van corona) en de kosten die blijven. 
 
Het noodfonds komt vanuit de regering en niet vanuit de gemeente. 
Er zijn plannen voor de subsidies van de gemeente op te trekken. Dit item zal aanbod komen 
op de sportraad van maart. 
 
Uiteindelijk is volgend advies vanuit de sportraad opgesteld betreffende het noodfonds 



Er is echter geen unanimiteit inzake punt 5.4, pijler 4 van het reglement. Alle sportclubs 
waren akkoord met de limiet van 4.000,00 euro met uitzondering van de voetbalclubs. De 
voetbalclubs wensen dit bedrag te verhogen aangezien de voetbalclubs zelf dienen in te 
staan voor hun terreinen (meer vaste kosten dan de andere clubs). De “niet voetbalclubs” 
(Karate, judo, Badminton, Wielrenners, turnen, ruiters, joggers,…) wensen het limietbedrag 
van 4.000,00 euro wel te behouden aangezien het de bedoeling is dat alle sportclubs 
ondersteunt worden. Iedere sportclub heeft verlies geleden in deze moeilijke tijden en heeft 
ondersteuning nodig.  
 
Er is geen consensus gevonden inzake pijler 4. De voetbalploegen zouden het bedrag van 
maximaal € 4 000 liever niet zien als het maximale bedrag gezien zij als sportclub met eigen 
accommodatie hoge verlieskosten hebben gehad het voorbije jaar. 
 
Vakantieperiode juli – augustus: openingsuren sporthal, verlof, ook open voor clubs 
Van zodra er terug kan en mag gesport worden willen we zo snel mogelijk terug opstarten. 
Tijdens de vakantieperiode is de sporthal gesloten (jaarlijks verlof) van 17 juli tem 1 
augustus. Vanaf 2 augustus is de sporthal beschikbaar na 18u. Voor 18u is deze gereserveerd 
voor de activiteiten van Dienst Sport & Jeugd (sport en speelpleinwerking). Clubs die 
normaal gezien pas eind augustus opstarten kunnen gerust begin augustus al opstarten 
(uiteraard als de corona maatregelen dit toelaten). Gelieve dit op het aanvraagformulier 
duidelijk te noteren zodanig wij daarmee rekening kunnen houden bij het opstellen van de 
planning voor onze zaalwachters. Deadline = 1 mei 2021. 
 
Overzicht zaalbezetting sporthal seizoen 2021 - 2022 
Lieselot zal de nodige info documenten en aanvraagformulier via mail aan de gebruikers 
bezorgen. De bedoeling is om de bezetting zoals vorig jaar in te plannen en verder geen 
wijzigingen aan te brengen. 
 
De gemeente Wetteren vraagt of zij op zondagnamiddag gebruik kunnen maken van onze 
sporthal. Lieselot heeft een mail gestuurd naar onze eigen verenigingen met de vraag wie 
eventueel ook op zondagnamiddag graag gebruik zou willen maken van de sporthal. 
Voorlopig heeft hier niemand positief op gereageerd. De voorkeur gaat in eerste instantie uit 
naar onze eigen verengingen maar indien er geen gebruik van wordt gemaakt, had niemand 
er problemen mee om dit toe te zeggen aan Wetteren.  
Uiteraard houden we hierbij rekening met de speciale activiteitenkalender, wedstrijden of 
eventuele tornooien op zondag krijgen voorrang.  
 
Infobrochure sport 
Tijdens de vergadering werd de infobrochure gepresenteerd waarbij de verschillende 
verenigingen het ontwerp konden bekijken. Mits nog enkele kleine aanpassingen zal dit naar 
de vereniging doorgestuurd worden ter controle. Het doel van deze mooie sportbrochure is 
de sportclubs in de kijker te zetten voor het seizoen 2021-2022.  
Ook in de inkom van de sporthal speelt een slideshow af met de info van onze 
sportverenigingen. 
 
Datum nieuwe vergadering  
Maandag 15 maart om 20u via teams 
 
Varia 
Ronny vroeg naar de mogelijkheid tot buiten sporten en eventueel een terrein met 
overkapping. Schepen Elsy heeft iedereen uitgenodigd om naar de sportraad van april te 
komen waar het sportbeleidsplan zal voorgesteld worden. 
 



Er zal opnieuw gebruik gemaakt kunnen worden van de buitenterreinen van zodra het weer 
dit toelaat (eind maar, begin april). 
De mogelijke locaties zullen hiervan in kaart gebracht worden en we zullen (idem als vorig 
jaar) opnieuw met reservaties werken. 
 
Oude chirolokalen worden afgebroken. Er is vaak vandalisme aanwezig. 
 

Er zijn wel wat veranderingen in de sporthal gebeurd afgelopen periode. Lieselot schets deze 

kort (verbouwingen bureaus, vergaderzaal, verven, …) alsook verandering qua personeel. 

 

Na de sportraad heeft schepen Elsy kort nog even samengezeten met de mensen van de 

voetbal om de mogelijkheden te bekijken qua locaties voor sport (site VGO). 

  



 

Aanwezigheden en verontschuldigingen sportraad 15/02/2021 

 

Functies  

Tony Vanhove Voorzitter 

Marc Van der Haeghen Penningmeester 

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 An Van De Vijver 

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 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 Steurbaut Patrick Braekman 

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 
 

Frans Van Vlaenderen/ Bo 
Vanderbeken 

KVV Windeke Erik Voets De Keyster Stefaan 

Voorwaarts Gijzel-Oosterzele Schuddinck Jan Govaert Chris 

 

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 

 


