
Sportraad 14/1/2019 
 

Aanwezigen: Marc Van der Haeghen penningmeester, Jean Marie De Groote schepen, 
Elise Lippens verslaggever, Anne De Bosscher Volleybalclub Move, Tony Vanhove BC 
Pluimstaart, Eric Mertens Joggingclub, Jimmy Couchie Judoclub, Ronny Van Saen Karaté, 
Raphaël Van Bever TTC Sterke Stut, Marie-Rose Van Cauwenberghe TOO, Buggenhout 
Patrick Winticam Ruiters, Patrick Braekman en Patrick Steurbaut De Zwervers, KVV 
Windeke Van De Velde André; Bart Rogge MX Team D’Halve Gasse; Van de Gught Stijn 
25th Mountaineers; Delfien Neirynck en Bert Neirynck Balletschool Toi Moi et La Danse 
 
Verontschuldigden: WSV Land van Rhode vzw Erik lievens en Diane Scheirlinck, Etac 
Bart De Gusseme; Ivan Van der Stede FC Eendracht Moortsele; Cyclo Moortsele; Stefaan 
De Troyer Judoclub 

 
 
1. Goedkeuren vorig verslag dd.10/12/2018 
Geen opmerkingen. 

 
2. Jaarrekening sportraad 
Penningmeester Marc Van der Haeghen geeft een toelichting. De balans van de 
rekening was op 31/12/2018 244 euro. De sportraad vraagt aan het 
gemeentebestuur een werkingstoelage aan van 506 euro zodat de sportraad 
opnieuw 750 euro op de rekening heeft. 

 
3. Oproep werkgroepje sportgala 4/2/2019 - 19u – GC De Kluize 
Deze leden hebben interesse om mee te denken en zullen aanwezig zijn op 
4/2/2019: Marc Van der Haeghen; Marie-Rose Van Cauwenberghe, Robert Neirynck, 
Stijn Van de Gucht. 
Zij krijgen nog een uitnodiging van Elise. 

 
4. Werkingssubsidies erkende sportverenigingen 

• Toelichting  
Zie bijgevoegde power point presentatie 
 

• Werkgroepje reglement  
Patrick van de Winticam ruiters wijst erop dat bij een goed reglement er minder 
mogelijkheid is tot discussie over welke vereniging wel of niet aanspraak kan maken 
op subsidies.  
Er zijn een aantal zaken die de vraag om het subsidiereglement te herbekijken nodig 
maakt. 
Zie bijgevoegde power point presentatie. 
Deze leden van de sportraad wensen mee te denken over het subsidiereglement en 
zullen een uitnodiging krijgen van Elise om hierover samen te werken. 
Marie-Rose Van Cauwenberge, Tony Van Hove, Robert Neirynck, Patrick Buggenhout, 
Patrick Braekman, Ronny Van Saen, Stefaan De Troyer 
 

  
5. Advies erkenning balletschool 

 
Delfien Neirynck geeft een toelichting over haar aanvraag tot erkenning aan de leden 
van de sportraad. Ze benadrukt dat haar vzw die in januari 2018 werd opgericht aan 
alle erkenningsvoorwaarden voldoet.  
De zetel van de vzw is in Oosterzele, er zijn 3 bestuursleden, de vzw heeft geen 
winstoogmerk, de vzw is toegankelijk voor iedereen en is verzekerd.  



Vzw’s mogen lonen uitbetalen maar Delfien heeft aan dat de vzw haar nog nooit heeft 
uitbetaald. De vzw heeft ze opgericht voor het plezier en om de kinderen in 
Oosterzele en daarbuiten de kans te geven te dansen. Delfien weerlegt wat haar 
vader tijdens de vorige vergadering zei over het feit dat ze een loon krijgt van de 
vzw.  
 
Robert Neirynck haalt aan dat de dansscholen in de naburige gemeentes bijna 
allemaal vzw’s zijn die in naburige gemeentes subsidies krijgen. Hij zou sterk 
ontgoocheld zijn moest er geen erkenning van de balletschool komen. Hij vraagt aan 
de schepen van Sport Jean Marie De Grootte of hij nog steeds de balletschool steunt.  
De schepen bevestigt dit en haalt aan dat het belangrijk is dat de gemeente alle 
sporten promoot. De schepen stelt wanneer de balletschool niet zou bestaan de 
gemeente zelf zou moeten instaan voor het organiseren van danslessen.  
 
De afgevaardigde van Turnclub Olympia Oosterzele haalt aan dat de turnclub het 
jammer vindt dat de balletschool op de startdag van de turnclub flyers komt uitdelen 
aan ouders en kinderen die voor de turnclub komen. Er wordt benadrukt dat de 
turnclub volledig op een bestuur van vrijwilligers draait en dit is volgens hen niet zo 
bij de balletschool. Beide clubs vissen in dezelfde vijver wat hun leden betreft. De 
turnclub zou het appreciëren dat de balletschool niet op hun startdag zou komen 
flyeren. Delfien laat verstaan dat zij voor haar club staat en er alles voor wilt doen 
om leden te hebben maar dat ze niets tegen de turnclub heeft en zelfs wenst samen 
te werken. Delfien ziet hier geen probleem in, de turnclub blijft hier wel een 
probleem in zien.  
 
De leden van vzw Balletschool Toi, Moi et La Danse verlaten de zaal en de sportraad 
bespreekt dit punt verder buiten de aanwezigheid van de balletschool. 
Er wordt even teruggekeken op de discussie tijdens de vorige vergadering. Dit ging 
over het feit dat de vzw een loon zou betalen aan Delfien. Wat volgens de regelgeving 
van vzw’s niet verboden is maar wel anders is dan bij de meeste andere erkende 
sportverenigingen in Oosterzele. De vader van Delfien bevestigde dit tijdens de 
vorige vergadering, Delfien weerlegde dit eerder deze avond.  

Daarnaast hebben een aantal leden van de sportraad hun bedenkingen over de 

werking van de vzw aangezien het bestuur van de vzw balletschool enkel uit mensen 

van dezelfde familie bestaat. 

Besluit: 

De sportraad geeft na geheime stemming met meerderheid van stemmen een positief 

advies over de erkenning van vzw Balletschool Toi, Moi et La Danse. 

De sportraad stelt dat vzw Balletschool Toi, Moi et La Danse aan alle 

erkenningsvoorwaarden voldoet en er dus geen reden is om de vzw Balletschool Toi, 

Moi et La Danse niet te erkennen. 

De sportraad stelt zelf voor het subsidiereglement te herbekijken om de verdeling 

van de subsidies zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Een aantal leden van de 

sportraad stelt zich kandidaat om mee te denken over het subsidiereglement.  



De voorbije jaren zijn de verenigingen Winticam ruiters, MX Team D’Halve Gasse, 

Zara T. en  25th Mountaineers erkend als vereniging. Het totaal budget voor de 

werkingssubsidies moet dus verdeeld worden onder steeds meer erkende 

sportverenigingen.  

De sportraad wenst het college er daarom attent op te maken dat zij willen opperen 

voor het verhogen van de werkingssubsidies voor erkende sportverenigingen 

aangezien het aantal erkende sportverenigingen dat beroep doet op de 

werkingssubsidies blijft toenemen.  

 
6. Varia 
Nieuwe legislatuur = opnieuw samenstellen van de sportraad. Alle erkende 
sportverenigingen zullen een infofiche toegestuurd krijgen. Gelieve jullie 
afgevaardigden via die weg aan ons bekend te maken. 
 
Antwoord college op advies van de sportraad inzake de overschot van 700 euro 
werkingssubsidies. De sportraad zal 700 euro gestort krijgen. Aangezien het AGB De 
Kluize de organisator is van het sportgala, zal het AGB een factuur ten bedrage van 
700 euro sturen naan de sportraad om die te kunnen gebruiken voor de organisatie 
van het Sportgala. 
 
De zwervers doen een warme oproep om naar hun eetfestijn te komen op zondag 3 
februari 2019. 
 
Stijn van 25th Mountaineers vertelt dat hun huidige locatie onzeker is. De oude 
slachterij van Bavegem zou kunnen afgebroken worden en daarom zijn ze nu reeds 
op zoek naar een nieuwe locatie. Iedereen met tips over grote leegstaande gebouwen 
mag deze doorgeven. 
 
Tony van Badmintonclub Pluimstaart vraagt naar de verlichting in de sporthal en op 
de finse piste. Schepen Jean Marie maakt melding dat dit op de planning van 2019 
staat.  
 
Delfien van Balletschool Toi, Moi et La Danse vertelt over een leuk initiatief: in een 
aantal gemeentes is er een beurs in het begin van het schooljaar waar kinderen en 
ouders kunnen kennismaken met de verschillende sporten die aangeboden worden. 
Schepen Jean Marie beaamt dat dit een leuk initiatief is maar hiervoor meer 
personeel op de sportdienst wenselijk is. 
 
7. Datum volgende vergadering 

 
11 maart 2019 om 20u in Sporthal De Kluize. 
 
8. Nieuwjaarsreceptie 
 


