
Sportraad 11/3/2019 
 

Aanwezigen: Marc Van der Haeghen penningmeester en voorzitter ai, Elsy De Wilde schepen, Elise 
Lippens verslaggever, Tony Vanhove BC Pluimstaart, Jacques De Cocker Joggingclub, Stefan De Troyer 
Judoclub, Ronny Van Saen Karaté, Raphaël Van Bever TTC Sterke Stut, Marie-Rose Van 
Cauwenberghe TOO, Fien Glorieux Winticam Ruiters, Erik Lievens WSV Land van Rhode, Patrick 
Braekman en Patrick Steurbaut De Zwervers, KVV Windeke Van De Velde André en Erik Voets, Bert 
Neirynck Balletschool Toi Moi et La Danse 
 
Verontschuldigden: Bart De Gusseme van Etac, Anne De Bosscher Volleybalclub Move, Van de Gught 
Stijn 25th Mountaineers, Erwin De Clercq Cyclo Moortsele 
 

 
1. Kennis maken met schepen van Sport Elsy De Wilde 
 

Schepen van Sport Elsy De Wilde stelt zichzelf voor. Contactgegevens: elsy.dewilde@oosterzele.be 
en 0494 86 57 04. 

 
 
2. Goedkeuren vorig verslag dd.14/1/2019 
 

Geen inhoudelijke opmerkingen. De sportraad keurt het verslag goed.  
Alle verslagen van de sportraad worden na goedkeuring ter kennis gegeven aan het college en op de 
gemeentelijke website geplaatst.  
Een aantal leden van de sportraad melden dat deze verslagen moeilijk terug te vinden zijn op de 
website. De website is niet echt overzichtelijk.  
Via deze link kunnen de verslagen geraadpleegd worden. 
https://www.oosterzele.be/Bestuur/Ikneemdeelaanhetbeleid/Adviesraden/Gemeentelijkeadviesrad
en/Sportraad.aspx 
 

 
3. Sportgala  

 
Op 4 februari kwam de werkgroep voor de eerste keer samen. Enkel Marc, David en Elise waren toen 
aanwezig. Zij maakten een voorstel op voor het college.  
De sportraad denkt na over een nieuwe invulling van het sportgala. De interesse voor het Gala ging 
de voorbije jaren flink achteruit, ondanks de verhuis naar het GC en de meer inhoudelijke invulling 
van het gebeuren.  
Om de verdere en/of volledige teloorgang van het gala te vermijden, werd de hierboven geciteerde 
werkgroep geïnstalleerd.  
In die optiek willen we graag een aantal mogelijke scenario’s voorleggen. 

- Sportjaaroverzicht. Datum nog te bepalen. In periode december, januari of begin februari. De 

switch naar een sportjaaroverzicht creëert de mogelijkheid om ruimer te gaan dan alleen 

maar de kampioenen. De periode is ook interessanter/aantrekkelijker voor een 

‘binnengebeuren’. 

- Huldigen van de Oosterzeelse kampioenen. Niet openbaar, maar enkel met genodigden. De 

kampioenen, een aantal familieleden of clubleden, de mandatarissen en de pers. Datum 

24/5/2019. De beschikbare middelen laten toe om dit met de nodige standing en op semi-

academische wijze te organiseren (huldiging, muzikaal luik, verzorgde receptie achteraf). 

- Sportpromotie/demomoment in de sporthal. De kans geven aan verschillende Oosterzeelse 

clubs om demonstraties te verzorgen, incl. de huldiging van de kampioenen. Er wordt geen 

centrale gast aangetrokken. Datum 24/5/2019. De receptie achteraf zal in dezelfde 

grootteorde liggen van de huidige. Er zal het nodige budget worden besteed aan huur van 

stoelen, licht, geluid, … Voordeel van dit scenario is dat de verantwoordelijkheid voor de 
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organisatie bij de clubs wordt gelegd. Nadeel is dat de spoeling (te) dun is, om jaarlijks met 

een nieuw programma op de proppen te komen. 

- Sportgala in de huidige vorm, gekoppeld een aan sportverenigingen markt. 24/5/2019. De 

verenigingen krijgen op die manier de kans om hun werking/aanbod voor te stellen en 

mogelijk nieuwe leden aan te trekken. De markt zou worden georganiseerd in de PZ van het 

GC. De markt zou voor nieuwe en extra bezoekers aan het Gala kunnen zorgen, is het niet 

dat de maand mei daar niet ideaal voor is. Het is lente dus niet het ideale moment voor een 

‘binnengebeuren’, de clubs tellen af naar de zomer en zitten op het einde van hun latijn wat 

organiseren betreft, zijn de burgers al bezig met het nieuwe sportseizoen of is dit te vroeg, …  
 
Het college stelde dit punt uit. 
Schepen Elsy zal vanaf heden mee nadenken over de toekomst van het sportgala. 
Nieuwe vergadering op maandag 18/3 om 19u met de werkgroep. 
 
Schepen Elsy polst naar de opmerkingen van de sportraad:  
Vroeger was het sportgala in de sporthal maar er was toen geen respect voor de centrale gast en 
spreken. Kinderen liepen rond, mensen maakten veel lawaai, … Het enige waar er aandacht voor was 
waren de kampioenen en de optredens. Er zijn een aantal aanwezigen die het leuk zouden vinden om 
opnieuw Oosterzeelse clubs een optreden te laten doen. Anderen maken dan weer de opmerking dat 
we snel door ons aanbod zullen zitten en we toch niet elk jaar opnieuw dezelfde optredens kunnen 
doen.  
Er komen nog een aantal ideeën naar boven zoals een verenigingenmarkt in combinatie met info-
avond nieuwe inwoners, een ludieke actie met het schepencollege, …  
Deze worden allemaal besproken op de vergadering van 18/3. 
 

 
4. Werkingssubsidies verenigingen werkingsjaar 1/1/2018 – 31/12/2018 

Als erkende vereniging kan u een aanvraag indienen voor werkingssubsidies voor het werkjaar 2018. 

Aan de hand van het ‘reglement voor erkenning van verenigingen, de aanvraag van 

werkingssubsidies voor erkende verenigingen en projectsubsidies' zullen de werkingssubsidies 

verdeeld worden.  

(Het regelement kan je raadplegen via deze link: 

http://www.oosterzele.be/Bestuur/Ikneemdeelaanhetbeleid/Adviesraden/Gemeentelijkeadviesrade

n.aspx ) 

Opgelet bij het invullen van het document moet je werkjaar 2018 steeds als basis nemen. 

Opgelet bij het indienen van de aanvraag tot subsidiëring, moet de erkende vereniging minstens één 

jaar erkend zijn en minstens één jaar voorafgaande werking kunnen aantonen. 

Een volledige aanvraag bestaat uit 2 volledig ingevulde documenten: 

 110 F005 160224 aanvraag werkingssubsidies voor erkende gemeentelijke verenigingen 

 110 F007 160218 bijlage sportraad aanvraag voor erkende gemeentelijke verenigingen 

Deadline 1 april 2019. 

 

5. Fiscale attesten voor verenigingen die kampen organiseren 

Organiseerde uw club/vereniging in 2018 of zal u in 2019 een sportkamp organiseren voor kinderen 
tot 12 jaar? Dan kan uw club/vereniging, indien deze een erkende sportvereniging is, fiscale attesten 
uitreiken aan de ouders van de deelnemers aan het sportkamp. De ouders kunnen zo een 
belastingvermindering krijgen. 
Reeds klaar en meegegeven: Balletschool , FCE Moortsele, KVV Windeke en TOO. 
Er zijn geen andere verenigingen die een fiscaal attest wensen. 
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6. Timing aanvragen gebruik sporthal  

Tegen 1 april 2019 ontvangen alle gebruikers het aanvraagformulier voor het sportseizoen 2019 - 

2020. Bij de brief zal het reglement inwendige orde van sporthal de Kluize, het retributiereglement 

en de sluitingsdagen seizoen 2019-2020 gevoegd worden. 

1 mei 2019: Deadline voor de gebruikers om hun aanvragen in te dienen. 

Juni 2019: Opmaken en versturen contracten naar alle gebruikers  

De verenigingen wensen de aanvraagformulieren per e-mail te ontvangen. 

7. Varia 
 
- Oproep gedeeld gebruik schoolspeelplaatsen: 

Graag wil het gemeentebestuur jullie kennis laten maken met het project “Schoolspeelplaatsen”. 
Met deze projectoproep geeft de Vlaamse Regering de Vlaamse onderwijsinstellingen een duwtje in 
de rug om hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties 
open te stellen voor jeugdverenigingen, sportverenigingen en eventueel andere gebruikers.  
De Vlaamse Regering wil  de schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker maken en 
zo een antwoord bieden op het tekort aan sport- en speelinfrastructuur in Vlaanderen. 
 
De scholen kunnen een projectaanvraag doen en zo eventueel een subsidie toegekend krijgen om er 
een kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimte van te maken.  
Eén van de voorwaarden voor het indienen van dit project is dat de speelplaats van de aanvragende 
school wordt opengesteld in het weekend, schoolvakanties, avonduren voor jeugdverenigingen, 
sportverenigingen en andere gebruikers. 
 
De dienst Sport & Jeugd wil graag peilen naar de interesse bij de Oosterzeelse jeugd- en 
sportverenigingen om eventueel gebruik te maken van de speelplaatsen op de eerdergenoemde 
momenten. 
 
Indien uw vereniging interesse heeft om in de toekomst van een speelplaats gebruik te maken op de 
eerdergenoemde momenten, gelieve dan een mail te sturen voor 1 maart naar Elise Lippens 
(elise.lippens@oosterzele.be) met vermelding van de schoolspeelplaats waarvoor uw vereniging 
interesse heeft. 
 
Specifiek: De gemeente vraagt of er verenigingen zijn die interesse hebben in het gebruik van de 
speelplaats van Gilo Balegem? 
De karatéclub traint reeds in Gilo Balegem. Een leuke buitenruimte voor de opwarming kan zeker een 
meerwaarde betekenen voor de karatéclub. 
 
 

- Herinstallatie sportraad: 
Tijdens de gemeenteraad van 28/3/2019 zullen de politieke afgevaardigden aangesteld worden.  
Alle erkende verenigingen kregen de vraag om tegen 11/3/2019 hun infofiche in te vullen zodat wij 
de samenstelling van de sportraad kunnen doorgeven aan het college. Tijdens de vergadering van 
15/4/2019 zullen we deze samenstelling opnemen.  
De herinstallatie van de sportraad brengt ook het aanstellen van de functies binnen de sportraad met 
zich mee. Voorzitter, penningmeester, eventueel ondervoorzitter of secretaris en verslagnemer. De 
stemming zal gebeuren tijdens de volgende sportraad op 15/4/2019. 
 

-Wifi:  
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Tijdens de Rochustochten die vertrekken en eindigen in de Sporthal de Kluize heeft de organisatie 
Wifi nodig. Er is in de sporthal vrij toegankelijke Wifi aanwezig, er is geen wachtwoord nodig. 
Natuurlijk test de organisator best op voorhand even of dit aan hun wensen voldoet.  
 

-Evaluatie Citi’s:  
Schepen Elsy vraagt aan de verenigingen om bij hun achterban na te gaan wat hun opmerkingen zijn 
inzake het reglement op de Citi’s. Op dit moment halen de verenigingen aan dat het formaat A2 duur 
is om te drukken, zeker omdat ze er maar 4 nodig hebben want ze mogen maar in 4 van de 6 citi’s 
uithangen. Aan de best zichtbare kant van de Citi’s hangt de reclame, wat jammer is. Digitale borden 
waren interessanter geweest. 

 
 

8. Datum volgende vergadering 
Maandag 15 april 2019 om 20u in de sporthal.  


