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Goedkeuren verslag vergadering 15 februari 2021 
Unaniem goedgekeurd. 

 
Subsidies sport 
Subsidies algemeen 
Er zijn op vraag van schepen Elsy De Wilde vanuit de gemeente cijfers opgevraagd bij de 
andere gemeentes omtrent de subsidies qua sport. De vraag werd gesteld door schepen Elsy 
De Wilde aan onze voorzitter om een vergelijkende studie te maken met de omliggende 
gemeentes op vlak van subsidies. Op basis van de cijfers die we ontvangen hebben, blijkt dat 
Oosterzele heel laag scoort. We hebben de vergelijking gemaakt t.o.v. het aantal inwoners en 
dit in kaart gebracht. Oosterzele heeft op dit moment €12800 subsidies en we wensen dit 
graag naar €24310 te brengen. Als we het gemiddelde per inwoner berekenen i.v.m. met de 
andere gemeentes komt dit op €1,87 zonder Oosterzele. Terwijl Oosterzele nu op €0,98 per 
inwoner zit. 

Conclusie we vragen het advies vanuit de sportraad om de subsidies van sport te verhogen. 

 
Jan Schuddinck 
Elk voorstel in dit opzicht is een goed voorstel. Er zijn de voorbije jaren inderdaad weinig 
budgetten geïnvesteerd in sport. Als je de vergelijking maakt met de andere gemeentes is dit 
heel representatief. 

 
Voorzitter 
We hebben ons vooral gebaseerd op de gemiddelden en zeker niet te hoog gegrepen in dit 
geval. Dus wat mij betreft is dit een redelijk voorstel. 

 
Erik voets 
Fantastisch mocht er verhoging zijn. Ook het uitbouwen van de infrastructuur zou een 
meerwaarde kunnen zijn vanuit de gemeente. 

 
Patrick Steurbaut 

Ik vind het heel positief dat er over nagedacht wordt. Het is een moeilijke periode voor alle 
verenigingen. We moeten de lat niet te hoog leggen en dit zou een mooie start zijn om te 
beginnen. 

 
Frans 
Zou goed zijn om de normale werking te kunnen blijven ondersteunen. Op die manier 
zouden we onze infrastructuur beter in stand kunnen houden. 

 
Jacques 

Is er zoveel nood aan een verdubbeling van de subsidies voor iedere sportclub? Voorstel om 
aan de oude chiro lokalen een basketbal terrein aan te leggen dat niet gebonden is aan een 
club. Zo kunnen jongeren zich daar uitleven. 

 

Agenda 



Schepen Elsy 
Zowel subsidies, ondersteuning van onze sportclubs en infrastructuur zijn onderdelen van 
het sportbeleidsplan. Het zou een duwtje in de rug zijn van de vele vrijwilligers. 
Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om nog jonge vrijwilligers te vinden. 

Wat de infrastructuur betreft zijn we bezig met de aankoop van extra gronden. Er zijn 
bepaalde noden, bezetting van de sporthal, opkomende sporten, bewegen voor het volledige 
gezin waar we graag ondersteuning willen bieden als gemeente. 

Niet iedereen is lid van een sportclub. Het idee van Jacques is heel goed en is een onderdeel 
dat opgenomen is in het sportbeleidsplan, maar niet op die locatie. Voor alle duidelijkheid, 
een nieuwe sporthal is niet aan de orde, we hebben nog maar net vernieuwingen gedaan in 
onze sporthal (ramen, verwarmingsketel, onderhoud, nieuwe vergaderzaal, …). En onder het 
oog van Lieselot en met dank aan de zaalwachters ligt deze er heel proper bij. 

We willen graag opbouwen in verschillende stappen. De voorbije jaren is er bijna niet of 
weinig geïnvesteerd in sport en daar willen we in verschillende fases wat verandering in 
brengen. 

 
Dit zal voorgelegd worden aan het CBS om de subsidies van sport te verhogen. We hopen dus 
op positief nieuws. Schepen Elsy brengt verslag uit de volgende sportraad. 
Vanuit de sportraad volgt er alvast een positief advies. 

 
Subsidies accommodatie voetbal 
De voetbalverenigingen kunnen geen gebruik maken van de infrastructuur van de gemeente. 
In Merelbeke worden de pleinen onderhouden door de gemeente (technische en 
groendienst), maar hier in Oosterzele is dit geen optie. Er worden zelf al externen 
ingeschakeld voor het onderhoud van de wegen en pleintjes. 

Vandaar er een extra budget (€5000) zal voorzien zijn voor de voetbalverenigingen dat 
overeenkomt met het eenmalig inzaaien van een voetbalplein. Dit bedrag is enkel en alleen 
voor het onderhoud van hun infrastructuur en niet voor de werking. 

De vraag werd gesteld hoeveel 1u sporten in de sporthal kost aan de gemeente, maar 
voorlopig zijn we het antwoord hier nog schuldig. 

 
Erik voets / Stefaan 
Dit bedrag is zeker welkom. Wij hebben heel veel bezetting op onze terreinen (6 op7). 
Gelukkig kunnen wij heel wat beroep doen op vrijwilligerswerk want wij moeten voor alles 
zelf instaan (onderhoud, opkuis, …). 

 
Marie-Rose 
Mooi initiatief van de gemeente om hulp te bieden want ook bij ons is het zaalverhuur onze 
grootste kost. 
Wij huren ook de sporthal in Gent en daar mogen alle Gentse club gratis gebruik maken van 
de sporthal. Wij hopen dat mochten wij ooit een eigen gymhal plaatsen we op dezelfde steun 
als de voetbalploegen kunnen rekenen vanuit de gemeente. 

 
Schepen Elsy 
We willen graag een inhaalbeweging maken en wil het sportbeleid ook met jullie bespreken 
vooraleer het naar de gemeenteraad zal gaan. 

 
Jan Schuddinck 

Je kan een stad als Gent niet vergelijking met een gemeente als Oosterzele. Ik denk dat we 
ons eerder moeten vergelijken met Melle (de kleinere gemeentes). 
Ik wil gerust de cijfers van onze resultatenrekening, om jullie een beter beeld te geven, naar 
onderhoud van onze infrastructuur op tafel leggen. Als wij geen etentjes of dergelijke zouden 
organiseren kunnen we zelf onze kosten qua water en elektriciteit niet betalen. 



 
Jacques 
Elke sportclub bestaat uit heel wat vrijwilligers. Maar hoe zit het met jullie opbrengsten van 
de kantine, toegangstickets, …? Als jullie de cijfers willen delen moeten jullie ook alles op tafel 
leggen (inkomsten – uitgaven). 

 
Vanuit de sportraad volgt er alvast een positief advies, met enkele bemerkingen die ook terug 
te vinden zullen zijn in het advies door de voorzitter geschreven. 

 
Werkingssubisdies 2020 
De mail wordt ten laatste woensdag 17/03 verstuurd voor het indienen van de dossiers. 
Enkel activiteiten die effectief georganiseerd zijn komen in aanmerking. Voor de 
geannuleerde activiteiten kan er gebruik gemaakt worden van het noodfonds. Gelieve het 
formulier digitaal te bezorgen. Nadien ontvangen jullie een bevestiging via mail van Lieselot. 
Indien geen bevestiging gelieve contact op te nemen. 

Er is geen advies vanuit de sportraad nodig voor het cbs, aangezien er niets verandert in het 
reglement. 

 
Vakantieperiode juli – augustus / Zaalbezetting 
Deadline voor het indienen is 1 mei. In juli is er geen bezetting en is de sporthal gereserveerd 
voor de activiteiten van dienst sport en jeugd. Vanaf maandag 02/08/2021 kan er opnieuw 
opgestart worden, dit na 18u. 

 
Datum nieuwe vergadering 
Maandag 19 april om 20u via teams 

 
Varia 
Inrijhappening zal geannuleerd worden en verplaatst worden naar 2022. Dit afhankelijk van 
de beslissing van de wielerbond of er kan gestart worden met grote groepen. 

 
Extra regels vanuit de gemeente ivm corona? 
Wij zijn niet strenger en volgen de maatregelen die de overheid ons oplegt. 

Versturen van de link via teams liefst dag zelf, niet week op voorhand. 

25/04 Vlaanderen wandelt lokaal 
Er is een reglement vanuit de federatie waarin staat dat horeca verboden is. Indien we deze 
activiteit organiseren zal dit met verschillende restricties zijn. Normaal 9 wandelingen per 
jaar, dit jaar wensen we graag toch nog eens iets te organiseren. De motivatie hiervoor begint 
te zakken. Graag nog een vergadering met schepen Elsy en Lieselot om de mogelijkheden te 
bekijken en ons de vraag te stellen of we het annuleren of toch laten doorgaan onder 
bepaalde voorwaarden. 

 
Samenwerkingsplatform tussen de verschillende verenigingen. Het zou verenigingen de 
mogelijkheid bieden om via deze weg vragen of voorstellen te lanceren. Er zijn veel clubs 
waarbij er alsmaar meer en meer medewerkers/vrijwilligers uitvallen. Dit idee van 
samenwerken leeft al een jaar of 2 om elkaar te ondersteunen of het organiseren van 
activiteiten. Samenwerken kan ons alleen maar vooruit helpen. De sportdienst kan hier een 
soort van regierol opnemen.



Aanwezigheden en verontschuldigingen sportraad 15/03/2021 
 

 
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 
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Aanwezig 

Verontschuldigd  

 
 


