
Verontschuldiging: Anne De Bosscher VV Move, Patrick Steurbaut De Zwervers, Stefan De Troyer 
Judoclub, Louise Van Hoorde Open VLD Plus 

 
Aanwezig: schepen Elsy De Wilde, Tony Vanhove voorzitter + BC Pluimstaart, Marc Van der 
Haeghen penningmeester +  VV Rhode,  Elise Lippens verslaggever, Eric Mertens Joggingclub, 
Ronny Van Saen Karaté, Van Bever Raphaël TTC Sterke Stut, Marie-Rose Van Cauwenberghe 
TOO, Fien Glorieux Winticamruiter, Patrick Braekman en Freddy De Backer De Zwervers, Ivan 
Van der Steden FC Eendracht Moortsele, Neirynck Bert Balletschool, Jeroen Martens N -VA,  

 

Verslag sportraad 30/9/2019 

1. Goedkeuren verslag sportraad 17 juni 2019 
 
Het overzicht van de te storten subsidiebedragen werd niet meegestuurd met het 
verslag van 17 juni 2019. Het overzicht werd onmiddellijk aan alle leden van de 
sportraad doorgezonden. 
 

2. Aanvraag projecttoelagen sportraad  

 

Penningmeester Marc diende de aanvraag tot werkings- en projecttoelagen voor de 

sportraad in bij het college van burgemeester en schepenen. Er wordt een budget 

gevraagd van 200 euro voor de Inrijhappening en 1200 euro voor de Lentebeker.  

De voorbije jaren kreeg de sportraad een factuur van de drankjes na de inrijhappening 

die vaak hoger lag dan de gevraagde en voorziene 120 euro. De voorzitter en 

penningmeester stellen de vraag of de zwervers bij de organisatie van de 

inrijhappening andere kosten hebben die ze kunnen inbrengen buiten de drankjes. De 

zwervers melden dat ze geen extra kosten hebben voor de inrijhappening behalve de 

bedanking voor de aanwezigen in de vorm van een drankje na de rit.  

Wanneer de factuur hoger ligt dan de afgesproken 120 euro zal de penningmeester 

deze factuur agenderen op het college en vragen om tot een maximum van 200 euro 

terug te betalen. 

Schrijf alvast zondag 1 maart 2020 in jullie agenda. De zwervers hopen op extra 

deelnemers aan de inrijhappening vanuit de sportraad.  

 

3. Werkingssubsidies voor sportverenigingen  

 

Het advies dd. 17 juni 2019 van de sportraad inzake de verdeling van de 

werkingssubsidies werd goedgekeurd door het college op 20 augustus 2019. 

Onderstaande 2 vragen die de sportraad als advies formuleerde werden goedgekeurd 

door het college. 

-Jaarlijks is er een bedrag van 800 euro voorzien om te verdelen onder de aanvragers 

van subsidies voor wielercomités. Er vroegen slechts 2 wielercomités subsidies aan. De 

sportraad vroeg in hun advies of het overblijvend bedrag van 600 euro kan verdeeld 

worden volgens de puntenverdeling van het reglement onder de sportclubs die niet 

vallen onder de categorie wielercomités. Hierdoor zal een punt een hogere waarde 

krijgen en wordt de 600 euro evenredig over de verschillende sportclubs verdeeld. 



-Voetbalploeg KVV Balegem is gestopt waardoor er in plaats van 4 voetbalclubs met 

jeugdwerking nog 3 overblijven. De sportraad stelt voor het voorziene bedrag van 5425 

euro evenredig te verdelen over de 3 voetbalclubs met jeugdwerking. 

 

De werkingssubsidies voor de sportverenigingen werden op het college van 

burgemeester en schepenen van 20 augustus 2019 besproken en goedgekeurd. De 

verenigingen zouden de betaling reeds moeten ontvangen hebben. 

 

4. Nieuwe verlichting sporthal  

 

Het AGB van de gemeente Oosterzele heeft 76 000 euro geïnvesteerd in de relighting 

van Sporthal De Kluize. De nieuwe lampen produceren meer licht en verbruiken 

minder. Een daling van energiekost van 61,5 procent. 

AGB De Kluize vraagt via Fluvius en met de hulp van lid van de sportraad Patrick 

Steurbaut een subsidie aann voor de relighting. 

Schepen Elsy kan melden dat gemeente Oosterzele verder zal inzetten op de 

verledding van de verlichting op sportterreinen in de verschillende deelgemeenten.  

Dit betekent betere verlichting en minder verbruik voor de verenigingen.   

 

5. Verlichting finse piste 

 

Fluvius, het vroegere Eandis, zit achter op het vooropgestelde schema. 

Zoals het nu op de planning staat worden begin oktober de kabelwerken uitgevoerd, 

medio november zou het licht moeten branden. Goed nieuws voor de gebruikers van 

de finse piste tijdens de donkere maanden. 

 

6. Stand van zaken bevragingsronde van schepen van Sport Elsy  

Schepen Elsy maakt melding van volgende punten: 

- De vacature voor sportpromotor staat online. Een extra medewerker op de dienst 

Sport en Jeugd zal meer mogelijkheden bieden wat betreft de ondersteuning aan 

de sportclubs, begeleiding van eigen sportactiviteiten en het aanvragen subsidies.  

- Gemeente Oosterzele zal 5000 herbruikbare bekers aankopen. De verenigingen 

zullen deze bekers kunnen ontlenen vanaf 2020. Zo wil de gemeente de 

verenigingen ondersteunen om op hun evenementen geen wegwerpbekers meer 

te gebruiken aangezien dit vanaf 2020 verboden is.  

- Het onthaalmoment voor nieuwe inwoners werd dit jaar anders aangepakt en 

gesmaakt. De Oosterzeelse verenigingen konden hun werking bekend maken aan 

de hand van een verenigingenmarkt. Schepen Elsy wil deze verenigingenmarkt 

opentrekken voor alle inwoners van de gemeente. Om een geschikte datum te 

vinden polst schepen Elsy naar de meest geschikte periode voor de 

sportverenigingen. Elise zal hiervoor een e-mail sturen naar de erkende 

sportverenigingen. Een aantal leden van de sportraad maken melding van 

belangrijke zaken om er een geslaagd evenement van te maken: de locatie zal groot 

genoeg moeten zijn, een geschikte datum voor de clubs vinden, is een huldiging 

van kampioenen op zijn plaats tijdens dit evenement, … ? 



- De bevraging van de sportverenigingen is in opmaak. In de marge wilt schepen Elsy 

aangeven dat de gemeente Oosterzele volop aan de slag is met de opmaak van het 

Meerjarenplan. Hierin wil schepen Elsy een duidelijke plaats voor Sport en Jeugd. 

De doelstellingenboom van het Meerjarenplan zal schepen Elsy op een volgende 

sportraad toelichten. 

- Infozine: Personen met een sportverdienste in de kijker zetten. Dit hoeft niet enkel 

om “pure” sportprestaties te gaan maar kan ook bijvoorbeeld een artikel zijn om 

een voorzitter/medewerker van een bepaalde club in de bloemetjes te zetten 

vanwege zijn jarenlange vrijwillige bijdrage. 

 

7. Vacature sportpromotor  

Als sportpromotor ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van de 

sportparticipatie van de bevolking. Zo ben je onder andere verantwoordelijk voor het 

plannen, organiseren en begeleiden van de sport promotionele en andere activiteiten, 

alsook het leidinggeven en begeleiden van medewerkers en lesgevers.  

Je beschikt over minstens een bachelorsdiploma of een daarmee gelijkgesteld 

diploma. Daarnaast beschik je over een proactieve houding en durf je uit eigen 

beweging nieuwe ideeën en acties voor te stellen. Je bent gedreven en kan op een 

oplossingsgerichte manier de doelen bereiken. Je hebt een proactieve en positieve 

ingesteldheid en hebt een hands-on mentaliteit. Je hebt “GOESTING” om samen met 

je team meerwaarde te bieden aan de lokale gemeenschap.  

Sollicitaties kunnen tot 18/10 ingediend worden bij A&S. De vacature kan je 

raadplegen op de website van de gemeente Oosterzele. 

 

8. Varia 

De rekening van de sportraad heeft 2 volmachthouders nodig. Aangezien voorzitter 

Luc overleden is, vraagt penningmeester Marc aan voorzitter Tony om langs te gaan 

bij de bank om de nieuwe volmachthouder te worden. De sportraad had hier geen 

bezwaar tegen. 

 

9. Volgende vergadering 

Maandag 18 november 2019 om 20u in Sporthal De Kluize. 

 


