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1. Financieel Verslag 
Peter Beyen licht het financieel verslag toe: 
 Alle kosten van 2018 zijn geboekt en verwerkt. Er werden geen kosten overgedragen. 
 De subsidies van de Stad (ongeveer 7.000 €) werden allemaal ontvangen rond de datum van 

13 juni.  
 De stand van zaken eind september: 

o Kosten: kleine  3.000 €; dit zijn hoofdzakelijk kosten in kader van vergaderingen 
en communicatie. 

o De stand van de bankrekening is momenteel 5.771 €. 
 

 
2. Voorbereiding algemene vergadering 
Naar aanleiding van de Sportkansproblematiek en het streven naar een grotere participatie van 
sportclubs wordt er een 2e algemene vergadering georganiseerd op 17 oktober.  
 Wat de Sportkans betreft, werd het gemaakte voorstel (zie vorige verslagen) voorgelegd aan 

de verschillende armoedeorganisaties en zij gaven hun goedkeuring over de nieuwe aanpak. 
Voor hen waren er wel 3 aandachtspunten waarmee er rekening moet worden gehouden: 

o Spreiding van de betaling voor de deelnemers zou mogelijk moeten zijn. Dit om 
de financiële drempel te verlagen. 

o De meeste Sportkansers vragen de terugbetaling van 15 euro bij de mutualiteit 
niet aan, dit omwille van taalbarrières, contacteren van de juiste instanties,… 
Administratieve hulp vanuit de clubs om de formulieren in te vullen en gegroepeerd  
binnen te brengen bij de juiste mutualiteit zou voor de mensen die gebruik maken 
van dit tarief een grote meerwaarde zijn. 

o Sportmateriaal en kledij is vaak een probleem bij deze doelgroep. Dit is vaak 
inbegrepen in het lidgeld, maar kinderen groeien en kleren verslijten vaak voor het 
einde van een sportjaar. Een mogelijke oplossing hier is om een soort van 2e 
handsmarkt te voorzien binnen de verschillende sportverenigingen om de 
Sportkansers te helpen. 

 Het 2e luik van de AV zal het onderwerp van participatie van de sportclubs in het 
sportaanbod van de Stad behandelen. Vroeger werden vele activiteiten door de Stad zelf 
georganiseerd, werden voor de sportkampen bijvoorbeeld externe monitoren aangetrokken 
voor de begeleiding en gingen de deelnemers op het einde van de week naar huis zonder 
vervolgverhaal. Een sportaanbod in samenwerking met de lokale sportclubs zal automatisch 
voor meer toeleiding naar de lokale sportverenigingen zorgen en langdurige 
sportparticipatie in de hand werken.  
 

 



3. Sportkans + vastleggen datum commissie 
Het verloop van de algemene vergadering wordt afgewacht alvorens een nieuwe datum vast te 
leggen. 

 
 

4. Subsidiëring schoolsport - logistieke ondersteuning 
Dit punt werd geagendeerd door Jean Surmont. Scholen hebben dikwijls hoge kosten om deel te 
nemen aan schoolsportcompetities. Sommige scholen presteren zeer goed en moeten, na het winnen 
van een Vlaams en Belgisch kampioenschap, naar het buitenland. Dit brengt uiteraard een grote kost 
met zich mee. Financiële middelen worden niet gevraagd, maar steun via bv. het gratis ter 
beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur in kader van een fundraising zou welkom zijn. 
De schepen vind dit een mooi voorstel, neemt deze vraag mee en kijkt wat mogelijk is. 

 
5. Vastleggen data commissies Sport en School + Commissie infrastructuur 
 Dirk zal met de nodige partners afspreken om een commissie op te richten rond schoolsport. 
 Marc Decraemer neemt contact op met Davy van de dienst Sport om een datum vast te 

leggen voor de commissie infrastructuur 
 

6. Terugbetaling lidgeld 
Zoals voorgaande jaren is er de mogelijkheid voor jeugdleden van sportverenigingen om 10 € van 
het lidgeld terugbetaald te krijgen via de Stad. Sportpromotor Tom Roels vroeg om dit nog eens 
bekend te maken. Er zal een mailing verzonden worden naar alle sportclubs. 

 
7. Vervanging vertegenwoordiger VVW Inside-Outside RVB 
Sam De Kreyger liet via mail weten dat hij zijn plaats in de Raad van Bestuur zal afstaan aan de 
nieuwe coördinator van de vvw Inside-Outside Kris Magnus. Dit zal behandeld worden in de 
volgende Raad van Bestuur. 

 
8. Evaluatie Vrijetijdsmarkt 
Er is al een interne evaluatie geweest van de Vrijetijdsmarkt. De jeugdverenigingen waren minder 
tevreden, maar de Cultuur- en sportverenigingen waren over het algemeen wel vrij positief. Een 
structurele bevraging werd wel nog niet gedaan bij de deelnemende verenigingen. De bevindingen 
bij de deelnemende clubs zal via de Sportraad bevraagd worden. 
 

 
 

9. Feest van de Sport 2020 
Volgende zaken staan al vast voor het Feest van de Sport in 2020: 
 Datum: vrijdag 13 maart 
 Locatie: CC De Grote Post 
 De presentatie zal verzorgd worden door Martin Heylen tenzij hij voor het werk in die 

periode naar het buitenland moet 
 In het kader van een korte en krachtigere viering zullen enkele uitreikingen gebundeld 

worden op het podium 
 
Er wordt wel wat vragen gesteld bij de viering van de sporters op het Feest van de Sport versus de 
jaarlijkse subsidie van topsportatleten. Op het feest van de sport komen meestal genomineerden naar 
voor die een podiumplaats hebben veroverd op een BK, EK of WK. Zij worden die avond wel mooi 
in de belangstelling gezet, maar krijgen uiteindelijk enkel een trofee mee naar huis. Via het huidig 
reglement subsidie topsport wordt een pot van 5.000 € verdeeld tussen alle Oostendse sporters die 
geselecteerd werden door de federatie  en deelnamen aan een WK en EK, ongeacht de uitslag die 
zij er behaalden. Dit contrast is eigenlijk niet correct. Dit punt wordt meegenomen naar de volgende 
Raad van Bestuur van de Sportraad. 



 
 

10. Varia 
 De volgende RVB zal ingepland worden op 7 november om 19u30. 
 Philippe Develter vraagt de mogelijkheid na om de spandoeken in de mr. V-arena te laten 

hangen gedurende de volleybalcompetitie. 


