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1. Sportkans – Stand van zaken 

Annick Deweert licht, met aanvulling van de schepen, het verslag van de commissie Sportkans toe. 
Het was  alvast  een  goede  en  constructieve  bijeenkomst.  Op  de  vergadering werden  volgende 
zaken naar voor gebracht: 
 Vroeger werd het lidgeld integraal vanuit de Stad terugbetaald aan kansarme gezinnen. 

Dit werkt echter drop‐out in de hand en leidt tot weinig engagement van de deelnemers 
en de sportclubs. UIT‐pas zou in dit kader gekoppeld worden aan Sportkans. Bij Cultuur is 
dat momenteel ook  zo en het  is wenselijk om deze  lijn door  te  trekken naar de ganse 
vrijetijdsector.  Bij  Cultuur  is  er  momenteel  een  40‐20‐40  regel  waarbij  de  vereniging 
instaat voor 40% van het inschrijvingsgeld, de deelnemer 20% en de Stad 40% tussenkomt. 
Deze  lijn  is  al  doorgetrokken  naar  kunstkans  en  enkele  jeugdorganisaties.  Gezien  de 
uniekheid van sportsector en de hogere kosten die gepaard gaan met de werking van een 
sportvereniging, wordt hier een 20‐60‐20 regel voorgesteld waarbij de vereniging en de 
deelnemer elk voor 20% tussenkomen en de Stad voor 60%. Andere centrumsteden als 
Kortrijk en Leuven werken momenteel al met dergelijke verdeelsleutel. 

 Een 2e vaststelling binnen sportkans  is dat de kinderen vooral toetreden tot een kleine 
groep  van  sporten  (gevechtsportclubs,  dansclubs,  voetbalclubs,…)  Zo  zijn  er  bepaalde 
clubs waarvan de leden uit bijna 80% sportkansers bestaan. Om meer toeleiding te krijgen 
naar verschillende sporten en om drop‐out te reduceren zullen de jongste Sportkansers 
eerst aangespoord om één jaar toe te treden tot een Multimovesportclub. Zo kunnen ze 
proeven van verschillende sporten en zelf ontdekken in welke vaardigheden ze excelleren. 
Ook  de  social  sportcoach  kan  dan  zijn  rol  spelen  in  een  verspreide  toeleiding  naar  de 
verschillende sporten 

 Een  derde  probleem die  tijdens  de  vergadering  naar  voor  kwam  zijn  de    verschillende 
lidgelden  die  clubs  hanteren.  Momenteel  wordt  het  lidgeld  integraal  terugbetaald, 
ongeacht de kostprijs. Vooral dans‐ en balletscholen vragen soms enorm veel geld om toe 
te treden (soms tot 1.000 euro). Hierbij kwam het voorstel naar voor om de tussenkomst 
ook ergens te plafonneren. Wim Milh wil dit echter nuanceren en stelt dat de kost van de 



lidgelden ook moet bekeken worden in functie van het aantal uren sport per week die de 
kinderen krijgen binnen de desbetreffende club. Binnen zijn vereniging wordt bijvoorbeeld 
soms 600 euro lidgeld gevraagd voor gymnasten op competitief niveau. Op jaarbasis komt 
dit  neer  op  1  euro  per  training,  wat  veel  goedkoper  uitkomt  dan  bij  andere  sporten. 
Hiermee moet toch ook rekening worden gehouden. 

 Ten  slotte  is  integratie  ook  een  belangrijk  doel  van  Sportkans  die  niet  mag  vergeten 
worden. Fitnesscentra kunnen hier ook bijvoorbeeld beroep op doen, maar  individueel 
sporten  op  een  loopband  met  muziek  in  de  oren  is  in  dit  oogpunt  ook  niet  echt 
bevorderlijk. Ook dergelijke zaken dienen geëvalueerd te worden. 

Alle  bovenstaande  zaken  worden  meegenomen  naar  een  volgend  overleg  waarbij  de 
verschillende armoedeorganisaties betrokken zullen worden. Deze gaat door op donderdag 19 
september om 14u00 in de Antonyzaal van het Stadhuis. Gezien deze datum zal de volgende 
vergadering van de commissie Sportkans dan ook op een latere datum dan oorspronkelijk (10 
september) worden gepland. 
 

 

2. Commissie infrastructuur 

Marc  Decraemer  had  dit  graag  toegelicht  aan  de  hand  van  het  verslag  die  zou  worden 
opgesteld. Wanja vraagt na bij Davy om het verslag naar Marc Decraemer door te sturen. Dit 
wordt meegenomen naar een volgende vergadering. 
 

 

3. Optimalisatie bezetting infrastructuur 

De voorzitter van de Sportraad vraagt om een inventarisatie te maken van de vrije uren in de 
stedelijke  sportinfrastructuur.  In  sporthal  de  Spui  zouden  bv  enkele  uren  vrij  op  zijn  op 
vrijdagavond.  Johnny  Dewaele  vult  aan  dat  hij  het  raar  vindt  dat  er  een  nieuwe  sporthal 
geopend is en dat de zaalvoetbalploegen in de Spui hun oorspronkelijke uren daar kwijt zijn. 
Het ongenoegen bij deze clubs en de federatie is groot.  
Bart Plasschaert wil dit verhaal graag nuanceren. Op de vergadering van de toewijzing van de 
zalen werd alles besproken met de aanwezige verenigingen. Iedereen vertrok daar met een 
goed gevoel. Marc Decraemer bevestigt dat deze vergadering zeer goed is verlopen. Blijkbaar 
waren enkele zaalvoetbalploegen niet tevreden en in plaats van de schepen aan te spreken,  
werd hun ongenoegen geuit via de pers in de hierop volgende dagen. Indien de schepen de 
avond  zelf  iets  had  vernomen,  kon  eventueel  gekeken worden  om  hier  een mouw  aan  te 
passen.  
Anderzijds werd vastgesteld dat de desbetreffende ploeg hun (vroege) uren wilden behouden 
zodat  hun  kinderen  konden meekomen  om  de  wedstrijd  bij  te  wonen  en  te  spelen  in  de 
sportzaal.  Deze  ploegen  kregen  voor  alle  duidelijkheid   wel  nog  uren  toegewezen, maar  1 
uurtje later dan de voorgaande jaren. De grootste frustratie van de club was dat, omwille van 
dit latere uur, hun kinderen niet meer konden meekomen. Daar tegenover is algemeen gekend 
dat handbalclub Thor al jaren kampt met een zaalproblematiek. Deze vereniging, een sportclub 
met een aanzienlijk  aantal  jeugdleden en een mooie gestructureerde  jeugdwerking, moest 
uitwijken naar 4 verschillende zalen en had bovendien nood om te kunnen trainen op een veld 
die  groot  genoeg  is  in  functie  van  hun  wedstrijden.  De  handbalclub  kreeg  hier  uren 
toegewezen in functie van hun jeugdwerking en de zaalvoetbalploegen werden met één uurtje 
verlaat gezien dit gaat om volwassen sporters. Het is dan ook normaal dat, bij de toewijzing 
van de uren er een voorkeur gegeven wordt aan een sportclub met degelijke  jeugdwerking 
t.o.v. een volwassen ploeg met enkele leden in kerncompetitie. 
 
 
 



 
 

4. (Her)oprichting zwembadcommissie 

De voorzitter van de Sportraad kreeg de vraag van verschillende zwem‐ en duikclubs om deze 
commissie op te richten. De opening komt alsmaar dichterbij en er wordt een stand van zaken 
gevraagd. 
 
De schepen licht toe dat er nog geen politieke beslissing is genomen over de openingsuren van 
het zwembad.  De reden hiervoor is dat het nieuwe zwembad niet meer gebruikt zal kunnen 
worden zonder dat er een redder van de Stad aanwezig is. Bij dergelijk nieuw complex zou het 
onverantwoord  zijn  om  dit  zonder  toezicht  van  de  Stad  direct  vrij  in  gebruik  te  stellen.  
Bovendien wordt er gevraagd vanuit de clubs om het zwembad te openen vanaf 06u00 tot 22‐
23u.  Dit  heeft  zijn  gevolgen  inzake  personeelskosten  voor  de  Stad  en  werkdruk  voor  de 
aanwezige redders. Vooraleer verder te gaan met de besprekingen van sportclubs, dienen hier 
eerst de nodige knopen worden doorgehakt. Bovendien dient er ook nog eerst een overleg 
gepleegd te worden met de scholen gezien zij nog niet betrokken werden in de besprekingen 
van het nieuwe zwembad. Eenmaal dit gebeurd is en een beslissing is genomen met over de 
openingsuren, zal met de clubs rond de tafel worden gezeten. 

 
 

5. Commissie subsidiëring – erkenning sportverenigingen 

In  het  verleden werd  er  gewerkt met  erkenning  voor  sportclubs.  Tijdens  de  vorige  legislatuur 
bestond dit niet meer of werd dit niet meer toegepast. Wanja (verantwoordelijke voor subsidies 
en sportclubs in het algemeen binnen de dienst Sport) voelt hier wel een nood voor omwille van 
onderstaande redenen: 
 Oostende is de enige centrumstad die niet werkt met erkenning van sportverenigingen 
 Erkenning  wordt  bij  andere  centrumsteden  gekoppeld  aan  subsidies,  toewijzing 

infrastructuur,… en  geeft  heldere  criteria  en een  kapstok om deze  reglementen  toe  te 
passen. 

 Erkenning  door  de  Stad  is  een  voorwaarde  voor  terugbetaling  door  sommige 
mutualiteiten. 

 Regelmatig wordt  in de bureau de vraag gesteld wat verenigingen momenteel moeten 
doen om erkend te worden als sportvereniging door de Stad. 

 … 
Op basis hiervan werd een voorstel opgemaakt dat aan de Sportraad werd toegelicht. In hoofdzaak 
zijn er 3 belangrijke speerpunten: 
 Onderscheid tussen clubs op basis van leeftijd van de leden (jeugd/volwassen)  
 Onderscheid tussen clubs op basis van niveau van sportbeoefening (recreatie/competitie) 
 Onderscheid in clubs met een normale reguliere werking of een zeker inspanningsniveau 

en andere verenigingen die eerder sporadisch samenkomen (zonder training) of waarbij 
de beoefende sport niet echt  gepaard gaat met een verhoging van de cardiovasculaire 
activiteit van het lichaam. (toerverenigingen, biljart, darts, petanque, bowling,…). Een van 
de grootste redenen van deze laatste opsplitsing is dat dergelijke clubs nauwelijks kosten 
hebben die gebonden zijn aan hun werking. 

Voor  verdere  details  wordt  verwezen  naar  het  voorlopige  voorstel  die  werd  opgesteld. 
Sommige zaken dienen in detail nog bepaald te worden, maar de richting is wel duidelijk. Alle 
criteria  die  momenteel  zijn  opgenomen  zijn  zaken  die  regelmatig  terugkomen  in  de 
reglementen van andere centrumsteden.  Dit voorstel wordt meegenomen naar de commissie 
subsidiëring die (onder voorbehoud) zal doorgaan op 17 september.  

 

6. Vrijetijdsmarkt/Acties maand van de sportclub 



 
Vrijetijdsmarkt 
De  Vrijetijdsmarkt  komt  in  de  plaats  van  de  vroegere  Sportmarkt  en  zal  plaatsvinden  op  22 
september op 2 verschillende locaties; CC De Grote Post en Sportcentrum de Koninklijke Stallingen. 
Dit is een medewerking van de diensten Cultuur, Jeugd en Sport en naast sportverenigingen zullen 
dus ook cultuur‐ en jeugdverenigingen de kans krijgen om hun werking ‘in the picture’ te zetten. 
In totaal doen 34 sportclubs momenteel mee. De verantwoordelijkheden van de vrijetijdsmarkt 
werden dan ook verdeeld onder de diensten Jeugd, Sport en Cultuur (die de initiële trekker is van 
dit initiatief). Op de dag zelf zal de dienst Cultuur vooral instaan voor de verenigingen die in en 
rond De Grote Post werden ingepland. De diensten Jeugd en Sport nemen verantwoordelijkheid 
over  de  verenigingen  die  in  en  rond  de  Stallingen  werden  ingepland.  Enkele  opmerkelijke 
activiteiten van (sport)verenigingen die op deze dag zullen doorgaan zijn skeelerinitiaties rond het 
standbeeld  van  Dikke  Mathille  begeleid  door  de  Zwaantjes  Rollerclub,  een  duikinitiatie  door 
duikclub  Okeanos,  een  klimmuur  en  een  speleobox  voor  de  Stallingen  onder  begeleiding  van 
Cascade, 2 voorstellingen van diverse dansverenigingen  in de basketzaal van de Stallingen, een 
heuse wandelzoektocht die vertrekt  in de Stallingen onder begeleiding van de Natuurvrienden, 
een zeepkistenrace georganiseerd door de dienst  Jeugd,… Dit  is maar een kleine greep uit het 
aanbod. Alle verenigingen werden aangespoord om, naast een infostand, ook een initiatie of doe‐
proefje te voorzien. Bezoekers zullen bij de verschillende standen punten kunnen winnen door 
hieraan te participeren. Deze punten kunnen dan worden omgeruild voor een leuke gadget bij de 
centrale infostand. Deze punten kunnen daarenboven ook nog aanvullend op de UIT‐pas worden 
gezet. De Vrijetijdsmarkt maakt verder ook onderdeel van Oostendedag en autoloze zondag en 
wordt ook daar in de promotie meegenomen. 

 
Andere acties maand van de sportclub 
Volgende acties worden verder ook nog gelanceerd vanuit Sport Vlaanderen en gepromoot vanuit 
de dienst Sport: 
 Promotie  openclubmomenten  en  initiaties  in  de  maand  september.  Deze  info  wordt 

verzameld bij de diverse verenigingen en doorgegeven aan Sport Vlaanderen om mee te 
nemen in hun promotie alsook in die van de dienst Sport. 

 Toon je sportclub @ school: er zal een oproep worden gelanceerd aan alle sportclubs om 
op woensdag 18 september hun leden op te roepen om in sportuniform naar school te 
komen.  Scholen  kunnen  zich  tot  6  september  16u  registreren  om  deel  te  nemen.  Na 
registratie ontvangen ze een spandoek en maken ze kans op een optreden van de ketnet‐
band  (lager  onderwijs)  of  baba  yega  (middelbaar  onderwijs).  Ze  kunnen  ook  een 
geluidsinstallatie  +  een  massa  aerobic  winnen.  Hier  zal  een  persmoment  aan  worden 
gekoppeld  bij  één  van  de  deelnemende  scholen  om  dit  in  Oostende  wat  meer  in  de 
aandacht  te  brengen.  Er  wordt  aangegeven  vanuit  de  scholen  dat  het  moeilijk  is  om 
hierrond de dag zelf iets te doen. Jean Surmont geeft aan dat op zijn school de leerlingen 
de kans kregen om hun sportclub in de klas (of tijdens de speeltijd) eens toe te lichten. 

 De coolste sportclub van Vlaanderen: clubs (of de leden) maken een filmpje van max 1 
minuut om hun sportclub te promoten en de sfeer/beleving toe te lichten. Deze dient dan 
bezorgd  te  worden  aan  Sport  Vlaanderen.  Er  worden  geen  professionele  beelden 
verwacht.  Filmpjes  met  een  smartphone  of  zelfs  een  PowerPointpresentaties  zijn 
voldoende. Volgende jurering is hierbij van toepassing: 

o 25% door stemming via publiek (via email) 
o 75% door vakjury 

Per  provincie wordt  1 winnaar  aangeduid  en  daarbij  ook  1  uiteindelijke winnaar  over  alle 
provincies  heen.  Er wordt  een  prijs met  een waarde  van  1.000  €  toegekend  per winnaar. 
Inzendingen kunnen gebeuren tot 30 september. 

 



7. Sport aan Zee/Sportkampen ism sportclubs 

Wat sport aan zee betreft benadrukt het nieuwe beleidsplan de  samenwerking met sportclubs 
waarbij de dienst Sport meer zal optreden als coördinator van het sportaanbod van de diverse 
clubs. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld 8 clubs die meewerkten met sport aan zee. Dit jaar zijn er 
19.  
 
Voor de sportkampen geldt hetzelfde verhaal. De sportkampen van de Stad zijn momenteel zeer 
goedkoop (25 €) en vormen een oneerlijke concurrentie voor de clubs. Bovendien leidt  dit op het 
einde van de week bijna niet tot langdurige sportparticipatie van de deelnemers dan wanneer dit 
door een club zou worden georganiseerd. Voor vele clubs is het echter niet evident om een hele 
week te vullen met hun sport. Hierbij kan de dienst Sport de andere halve dag helpen invullen. 
Andere mogelijke pistes zijn om de clubs te laten samenwerken om een weekaanbod tot stand te 
brengen of een aanbod te creëren waarbij ook de diensten Jeugd en Cultuur betrokken worden. 
Voor de volgende zomer zullen alle clubs aangeschreven worden om aan een dergelijk initiatief 
mee  te  werken.  Uiteindelijk  zullen  deze  initiatieven  uniform  worden  gepromoot.    Over  de 
prijszetting  zal  nog worden  nagedacht.  Tegen  eind  oktober  zal  er mogelijks met  een  concreet 
voorstel worden gekomen. 
 

 

8. Planning commissie School en Sport 

De voorzitter zal enkele data voorstellen om deze commissie te laten doorgaan. 
 

9. Varia 

 Marc  Decraemer:  naar  aanleiding  van  het  overleg  met  de  overkoepelende  adviesraad 
Oostende  (OAO)  zullen  op  29  november  2  infosessies  voorzien  worden  naar  alle 
Vrijetijdsverenigingen inzake de niewe vzw‐wetgeving.  

 Naar aanleiding van bovenstaand item dient nog een mailing naar de clubs te gebeuren 
betreffende registratie van het UBO register. Vzw’s hebben tot eind september de tijd om 
zich hiermee in regel te stellen. 

 Tot slot wordt er nog gesteld dat het de bedoeling is om in de toekomst om opleidingen 
vanuit de diensten Jeugd, Sport en Cultuur te evalueren en waar nodig open te trekken 
naar alle vrijetijdsverenigingen. 

 De schepen vraagt om vroeger de agenda van de Sportraad kenbaar te maken zodoende 
de  juiste  personen  ook  de  tijd  hebben  om  zich  hierop  voor  te  bereiden  en  hun 
aanwezigheid te kunnen inplannen. 


