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1. Financieel verslag
Dit stond op de agenda, maar gezien de beperkte financiële verrichtingen tot dusver (6 in
totaal) zal dit vandaag nog niet worden voorgelegd. Wat de subsidie betreft, is het
restbedrag van vorig jaar op komst. Eenmaal de afsprakennota door de gemeenteraad is
goedgekeurd, zal het voorschot voor 2019 worden aangevraagd.
2. Afsprakennota Sportraad-Stadbestuur
Hierbij zijn 2 kleine wijzigingen aangebracht:
 Artikel 4 stelt dat de Sportraad de actoren die sport en beweging bevorderen betrekt
en niet de dienst Sport zoals in de oorspronkelijke afsprakennota.
 Bij artikel 6 werd genuanceerd dat algemene vergaderingen van de Sportraad
openbaar zijn, maar niet de vergaderingen van de raad van bestuur of het dagelijks
bestuur.
De voorzitter zal de afsprakennota naar iedereen doorsturen, samen met het verslag van
de vorige vergadering.
3. Commissies
De Sportraad zal in de nabije toekomst alvast 3 commissies het leven inroepen. Vanuit het
dagelijks bestuur zal er telkens iemand de trekkersrol op zich nemen.
 Een evaluatie van het project Sportkans dringt zich op. Voor informatie over de
aanleiding hiervan, wordt verwezen naar het verslag van de vorige vergadering.
De dienst Sport heeft net het eindrapport Social Sportcoach 2018-2020 klaar en
ondertussen gebeurt er een bevraging naar de betrokken clubs betreffende de
samenstelling van de lidgelden. In een volgende fase zal er een analyse komen
van de woonplaats van de sportkansleden ten opzichte van de wijk waarin ze
sporten. Met deze gegevens dient de commissie aan de slag te gaan. Annick
Deweert zal vanuit het dagelijks bestuur deze commissie trekken. Deze zal plaats
vinden op donderdag 25 april om 19u30. De schepen wil vanuit deze commissie
een voorstel krijgen over de verdere voortzetting van het project om aan de
Gemeenteraad voor te leggen.
 Een commissie subsidiëring zal de verschillende subsidiereglementen evalueren.
Dit blijkt noodzakelijk vanuit de ervaringen van de dienst Sport en de nieuwe
accenten die het Stadsbestuur wil leggen op het sportbeleid. Momenteel is een
stagiair werkzaam op de dienst sport om de grootste pijnpunten van het
subsidiereglement clubwerking te inventariseren om vervolgens aanbevelingen te
formuleren. Hiervoor zal hij een vergelijkend onderzoek doen met de reglementen

van de andere Vlaamse centrumsteden. Dit eindwerk kan alvast dienen als basis
om het subsidiereglement clubwerking onder handen te nemen. Dit zal echter pas
in juni aan de orde zijn.
Anderzijds zal deze commissie zich buigen over de beoordeling van de grote
manifestaties die door de clubs zijn opgegeven in de subsidies clubwerking van dit
jaar. De indeling in de verschillende categorieën is volgens het huidige reglement
te subjectief en een grondig advies van de Sportraad is hierbij aangewezen.
Een eerste samenkomst van deze commissie is gepland op dinsdag 7 mei om
18u00 in de sporthal van de Spui. Philippe Develter stelt zich kandidaat om vanuit
het dagelijks bestuur deze commissie te trekken. Peter Beyen sluit zich hier alvast
bij aan.
 De derde commissie die zal worden opgericht zal het thema infrastructuur
behandelen. Gezien er momenteel nog geen zicht is op de budgetten, zal deze
commissie zich in de eerstvolgende periode richten op de bestaande infrastructuur.
Een eerste onderwerp die hier behandeld zal worden is de toewijzingsprocedure
van de infrastructuur.
In een latere fase zal deze commissie ook advies geven over de
realisatie/voortgang van de infrastructuur in opbouw. De schepen benadrukt dat de
Sportraad hierbij ook het kabinet van schepen Björn Anseeuw moet betrekken.
Hiernaast dient ze ook de sportclubs te betrekken die van de desbetreffende
infrastructuur in opbouw gebruik zullen maken.
Voorlopig is deze commissie gepland op donderdag 23 mei om 19u30. Jacques
Denys zal hierbij de trekker zijn. Deze datum wordt nog afgetoetst met de
verantwoordelijke infrastructuur van de dienst Sport (Davy Thielens).
De voorzitter zal een oproep lanceren naar de leden van de raad van bestuur om tot de
verschillende commissies toe te treden. Als afsluiting wordt gesteld dat de diverse
commissies geformaliseerd zullen worden zodoende deze efficiënt kunnen werken. De
dienst Sport zal de nodige inspanningen leveren om de nodige informatie aan de betrokken
leden op voorhand door te sturen.
4. Stand van zaken nieuwe infrastructuur
 Voor de nieuwe sporthal in de Schapenstraat wordt deze week wordt het
buitenschrijnwerk geplaatst. Volgende week start de plaatsing van het
binnenschrijnwerk. De voorlopige oplevering is voorzien in de week van 17 juni
2019. De toewijzing van deze zaal zal gebeuren volgens de toewijzingsregels uit
de reglementen. Een nieuwe zaal zal echter zeer gegeerd zijn en de toewijzing
hiervan zal een grote uitdaging met zich meebrengen.
De schepen geeft mee om in de toekomst te werken met prioriteiten van de clubs
bij de aanvragen en parameters te verfijnen om de toewijzing makkelijker te maken
(zie commissie infrastructuur).
 Voor de bouw van de overdekte atletiekpiste en de renovatie van het
clubgebouw van het Verhellestadion dient eerst een ontwerper te worden
aangesteld. De offertes zijn ingediend en er zijn onderhandelingen doorgegaan.
Het gunningsverslag is opgemaakt; de gunning wordt nu voorgelegd voor visum en
zal vervolgens aan het college van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring
worden voorgelegd.
 Wat de renovatie van de atletiekpiste betreft is het bestek in opmaak. Donderdag
is er een plaats bezoek in het Verhellestadion met een afgevaardigde van de club
om de technische bepalingen te overlopen.
 Voor het zwembad lopen de werken volgens planning. De omtrek van de kelder is
volledig gegoten. De kuipen van het groot bad en het instructiebad zijn ook volledig
gegoten. De perrons rond het wedstrijdbad zijn voor 2/3 gegoten. Momenteel is
men bezig met de bovenbouw. Zo is de ruwbouw van de bergingen klaar en staat

de bekisting voor de luchtgroepenberging erboven ook klaar. De luchtgroepen zelf
worden op 23/04 geplaatst. Voorlopige oplevering zal vermoedelijk in september
2020 plaatsvinden. Op 28/03 werden de clubs uitgenodigd voor een stand van
zaken. Op vraag van de zwemclubs zullen aan weerszijden van het 50m bad op
elke baan startblokken komen. Verdere uitdagingen voor het nieuwe zwembad zijn
o.a.:
o Uitbating bar
o Stockage materiaal clubs
o Bereikbaarheid voor aanleveren materiaal en parking
5. Sportkans
Dit item werd besproken bij het thema van de commissies.
6. Plannen 2e AV najaar
In tegenstelling tot de vorige legislatuur, zullen er nu jaarlijks 2 algemene vergaderingen
plaatsvinden. Het concept (cfr. sportforum) zal Tom bespreken met Wanja die als
sportclubondersteuner de nodige voorbereidingen zal treffen. De datum voor deze
vergadering wordt vastgelegd op 15 oktober om 19u30. Op deze vergadering zullen ook
de data voor volgend jaar worden voorgesteld.
7. Varia
 Er dringt zich een inventarisatie op over het sportaanbod in de verschillende wijken.
Het bestuursakkoord benadrukt dan ook het belang van een wijkgerichte werking.
Zo moet de burger in de toekomst een overzicht kunnen krijgen over de
sportmogelijkheden in zijn nabije omgeving (via website of sportgids).
 Tom stelt enkele acties voor om de laureaten van het Feest van de Sport meer
uitstraling en bekendheid te geven doorheen het ganse jaar. Zo kan bijvoorbeeld in
de Mr. V-Arena een wall of fame worden geïnstalleerd waarop de sportlaureaten
van de voorbije jaren worden weergegeven. Via sociale media kunnen de
gemaakte filmpjes ter beschikking worden gesteld.
 Als aanvulling hiervan kan het concept van het Feest van de Sport naar volgend
jaar toe eens herbekeken worden. De kwaliteit van de getoonde filmpjes wordt als
één van de grootste sterktes ervaren, maar missen hun effect wat door het verre
projectiescherm en slechte akoestiek van de zaal. Misschien kan eens gekeken
worden om dit volgend jaar in de Grote Post te laten doorgaan. Dit zou alvast wat
meer grandeur geven aan dit evenement. Qua presentatie kan eventueel gezocht
worden naar iemand met wat meer lokale binding. In verschillende steden en
gemeenten is er ook een stretchwall aanwezig waarop de namen/foto’s van de
genomineerden zijn weergegeven. Hiervoor worden foto’s genomen door de
aanwezige pers alsook door de genomineerden zelf die dit dan massaal delen op
sociale media. Dit kan vanaf 2020 geïmplementeerd worden in Oostende.
 Naar aankleding van de diverse sportzalen is het misschien een mogelijkheid om
foto’s van lokale sporters tentoon te stellen. Dit komt veel terug in andere steden
en gezien deze via de stadsdrukkerij gedrukt kunnen worden, is dit vrij makkelijk
realiseerbaar (zie foto’s gaanderijen). Eventueel kan hier een wedstrijd aan worden
gekoppeld. Daarnaast zouden digitale infoborden in elke sporthal een mooie
meerwaarde betekenen naar sportpromotie.
 Voor jeugd is er een brochure die wordt uitgebracht met o.a. aanbod van cultuur en
jeugd en in mindere mate sport. Een brochure waarin alles is opgenomen van deze
3 diensten zou waardevol zijn. Mits aanleveren van informatie kan deze door de
dienst Jeugd worden uitgebracht.

 In de zomer zijn er 2 grote G-sportdagen die in Oostende zullen doorgaan. Op 22
augustus is er een G-sportdag in Oostende voor mensen met een verstandelijke
beperking. Op zaterdag 24 augustus is er een Fun Day voor mensen van alle
leeftijden met een fysieke beperking waarbij ook de sportclubs betrokken zullen
worden.
 Na de paasvakantie gaan er enkele nieuwe lessenreeksen door in kader van Start2-sport. Zo kan elke volwassene zich scholen in o.a. padel, frisbee, salsa en
jogging. Elk van deze sporten wordt in samenwerking met Oostendse
sportverenigingen gegeven. In de toekomst is het ook de bedoeling om de
Oostendse verenigingen bij dit aanbod te betrekken.

