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Verontschuldiging: schepen Elsy De Wilde, Fien Glorieux Winticamruiter, Ronny Van Saen Karaté, 

Louise Van Hoorde Open VLD, Erik Lievens WSV Land van Rhode 
 
Aanwezig: Tony Vanhove voorzitter + BC Pluimstaart, Marc Van der Haeghen penningmeester +  
VV Rhode,  Elise Lippens verslaggever, Anne De Bosscher VV Move, Jacques De Cocker 
Joggingclub, Van Bever Raphaël TTC Sterke Stut, Marie-Rose Van Cauwenberghe TOO, Patrick 
Steurbaut De Zwervers, Stefan De Troyer Judoclub, Ivan Van der Steden FC Eendracht 
Moortsele, Neirynck Delfien Balletschool, Jeroen Martens N -VA, Stijn Tuypens Groen 

 
 
1. Goedkeuren verslag sportraad 13 mei 2019 

Geen opmerkingen 

 
2. Advies werkingssubsidies werkjaar 2018 uit te betalen in 2019 

Aan de hand van het geldende subsidiereglement werden de punten verdeeld. In 
werkingsjaar 2017 werden 262 punten verdeeld, terwijl er in werkingsjaar 2018 247 punten 
te verdelen zijn. Dit betekent dat een punt meer waarde heeft. Zo was 1 punt voor 
werkingsjaar 2017 19 euro waard en is 1 punt voor werkingsjaar 2018 20,2 euro waard. 
Wanneer een club evenveel punten als vorig jaar verzamelde zal die club toch meer subsidies 
krijgen aangezien een punt meer waarde heeft. 
Als bijlage het overzicht van de te storten bedragen voor werkingssubsidies werkingsjaar 
2018.  
In het reglement staat dat de adviesraad over de verdeling van de werkingssubsidies advies 
dient uit te brengen aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
De sportraad geeft in zijn zitting van 17 juni 2019 een positief advies met éénparigheid van 
stemmen over de verdeling van de werkingssubsidies werkingsjaar 2018 aan de erkende 
aanvragers met enkele opmerkingen. 
 
Aangezien er slechts 2 wielercomités een aanvraag tot subsidie indienden blijft er een bedrag 
van 600€, dat voorzien is voor de werkingssubsidies erkende sportverenigingen, ongebruikt.  
De sportraad vraagt aan het college of deze 600€ in het budget werkingssubsidies kan 
blijven. Het voorstel is om de 600€ te verdelen volgens de puntverdeling onder de andere 
sportverenigingen die niet onder de categorie wielercomités vallen. Op die manier zal 1 punt 
meer waarde krijgen. 
 
Voetbalploeg KVV Balegem is gestopt waardoor er 3 i.p.v. 4 voetbalclubs zijn. De sportraad 
stelt voor het voorziene bedrag van 5425€ evenredig te verdelen over de 3 voetbalclubs. 
 
De sportraad is vragende partij om het subsidiereglement voor de erkende sportverenigingen 
te herzien. In het najaar wenst de sportraad hieraan te werken. De sportraad wenst een 
werkgroep op te richten. 
 

3. Kennisgeven kalender sporthal seizoen 2019 – 2020 
 

Zaalbezetting: 
Er zijn weinig veranderingen ten opzichte van het vorige sportseizoen. De sporthal heeft een 
zeer drukke bezetting tijdens de piekuren (iedere avond en in de weekends), ook tijdens de 
daluren maken de scholen gebruik van de sporthal. 



De grootste verandering is dat de balletschool geen gebruik meer maakt van de polyvalente 
zaal. Daardoor komen uren vrij die hier en daar reeds opgevuld zijn. 
De tafeltennisclub Sterke Stut kreeg vorig jaar van hun federatie te horen dat ze enkel nog op 
vrijdag, zaterdag en zondag wedstrijden mogen plannen. Daarom was Sterke Stut op zoek 
naar mogelijkheden om hun wedstrijden te laten doorgaan in Sporthal De Kluize.  
De puzzel is gemaakt en er werd een oplossing voor dit probleem gevonden.  
 
Speciale activiteiten kalender: 
In 2020 organiseert de turnclub hun turnfeest in de sporthal. Dit doen ze 2 jaarlijks.  
Er werden opnieuw heel wat speciale activiteiten aangevraagd door de tafeltennis. Naast de 
eigen activiteiten van de Oosterzeelse tafeltennis Club Sterke Stut werden er ook heel wat 
activiteiten van de Provinciale tafeltennisliga aangevraagd.  
Net als de voorbije jaren melden de vaste gebruikers op zondag (Move en turnen) dat ze het 
zeer jammer vinden dat er zoveel zondagen ingenomen worden door de provinciale 
tafeltennisliga. Ze vragen zich af er zoveel wedstrijden op provinciaal niveau moeten 
doorgaan in Oosterzele? De achterliggende reden zijn de tafels die onze club Sterke stut  
gekregen hebben van de liga.  
 
Extra sportaccommodatie zou dit probleem kunnen oplossen. 

 
4. Werken aan de sporthal 

In de grote zaal van de sporthal zullen poetswerken gebeuren tijdens de jaarlijkse 
zomersluiting. Een externe firma komt de dakconstructie en de verlichting aan de binnenkant 
van het dak ontdoen van stof. 
Tijdens de laatste week van augustus zal de verlichting in de grote zaal van de sporthal 
vernieuwd worden. Alle verlichting zal ledverlichting worden. Hierdoor is er een volledige 
sluiting van de sporthal van 26/8/2019 tot 30/8/2019. 
In de volgende fase zal alle andere verlichting in de sporthal en op de parking aangepakt 
worden. 
Fluvius geeft opdracht gekregen om de verlichting langs de finse piste te installeren. Dit zou 
normaal voor de donkere maanden moeten uitgevoerd zijn. 

 
 

5. Evaluatie sportgala  
De voorzitter van de sportraad heeft zelf genoten van een mooi sportgala. De aanwezig clubs 
gaven zeer mooie demo’s en voorstellingen. Ook onze spreker van dienst Patrick deed dit 
met veel klasse.  
Er zijn enkele verbeterpunten.  
De power point presentatie liep vast op de filmjes van de karatéclub.  
De kampioenen mogen in de toekomst meer in de kijker komen met een foto en het 
overlopen van hun beste prestaties. 
 
De sportraad maakt deze suggestie naar volgende jaren toe: 
Ook al was het een mooie en gezellige avond, dit is een concept dat we niet jaarlijks opnieuw 

kunnen herhalen. De interesse zal afnemen aangezien de spoeling (te) dun is, om jaarlijks 

met een nieuw programma op de proppen te komen. 

 
Suggestie: sportbeurs/markt met info standjes van de verschillende sportclubs, met demo’s, 
kampioenenhuldiging, vrije doorloop, … Samenwerking met de scholen om kinderen te 
motiveren. Periode nog te bespreken: Mei, juni of september.  



De huidige verenigingenmarkt die enkel voor nieuwe inwoners was opentrekken en nadruk 
leggen op sport. 

 
 

6. Afspraak cafetaria en eigen verkoop  
Wanneer een club de sporthal huurt voor een speciale activiteit of tornooi willen we met 
aandrang vragen aan de club om duidelijke afspraken te maken met de uitbater van de 
cafetaria inzake verkoop van drank en eten. 

 
De concessiehouder heeft het exclusief exploitatierecht op de uitbating van de cafetaria van 
sporthal De Kluize en het exclusief recht op het leveren van dranken in het gebouw. 
 
Vraag van de aanwezige clubs: staan er in de concessie ook vaste openingsuren? Kan de 
cafetaria meer open zijn? Dan hebben de mensen meer kans om naar de cafetaria te gaan.  
Het is een duidelijke trend dat cafetaria’s in sporthallen sluiten en zeer moeilijk nieuwe 
concessiehouders vinden. Steeds vaker houden verenigingen zelf de cafetaria van een 
sporthal open. Dit moeten we uiteraard proberen vermijden in Oosterzele. 
 

7. Varia: Vorige sportraad liet schepen Elsy weten dat ze een bevraging voor de 
sportverenigingen zal opmaken en gebruiken om een sportbeleidsplan op te maken. De 
aanwezigen ontvangen graag een bevraging en zullen er zeker aan meewerken.  

 
8. Datum volgende vergadering  

Maandag 30 september 2019 om 20u. 
 
 

 


