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1. Website – samenstelling DB en RVB - verslagen  
Na een korte voorstellingsronde van de aanwezigen, licht de voorzitter kort de website van 
de Sportraad toe; www.sport-oostende.be.  
Op deze website worden o.a. de samenstelling van de Raad van Bestuur en Dagelijks 
Bestuur weergegeven, zijn de diverse vergaderdata te raadplegen en worden ook de 
verslagen van de vergaderingen geplaatst.  
 

 
2. Afsprakennota Sportraad-Stadbestuur 
De voornaamste taak van de Sportraad is het verlenen van advies inzake Sport aan het 
stadsbestuur. In de statuten van de SR staat vermeld dat er hiervoor een afsprakennota 
moet worden opgesteld tussen de Sportraad en het Stadsbestuur. Deze nota die geldig is 
voor de komende 6 jaar legt de voorzitter nu voor aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring 
zodat deze kan worden voorgelegd ter goedkeuring op de volgende Gemeenteraad.  
 
Marc Van de Poel komt inhoudelijk even terug op het luik van openbaarheid van de 
algemene vergaderingen die in deze nota werd opgenomen. Momenteel staat in de nota 
dat de vergaderingen openbaar zijn, maar dit is niet correct. Het is zo dat de verslagen van 
vergaderingen openbaar ter beschikking worden gesteld, maar dat de vergaderingen op 
zich niet voor iedereen openbaar toegankelijk zijn.  
De schepen vult aan dat hij het dossier maar laattijdig heeft gezien en goed wil bekijken 
inzake wettelijkheid en de discussie die er is ontstaan rond openbaarheid. Bij cultuur en 
jeugd zijn de algemene vergaderingen wel openbaar voor iedereen. Het is bijgevolg 
wenselijk om deze lijn ook door te trekken naar sport.  
 



De Sportraad heeft hier zeker geen problemen mee en vroeger werd er ook een algemene 
oproep gelanceerd naar de bevolking om de AV bij te wonen.  In de toekomst kan dus 
zeker opnieuw gebeuren. De Sportraad benadrukt wel het verschil tussen aanwezigheid 
en stemgerechtigheid. Iedereen kan/mag aanwezig zijn op een AV, maar niet iedereen kan 
daarom bijgevolg een stem uitbrengen op de AV. Stemgerechtigden dienen 
vertegenwoordigers te zijn van sportieve actoren binnen de Stad.  
 
De afsprakennota werd ten slotte goedgekeurd door de RVB en de discussiepunten 
worden intern besproken met de dienst Sport en de schepen. 
 

 
3. Toelichting werking commissies 
 
Vroeger werd er voornamelijk gewerkt en advies verleent vanuit het Dagelijks Bestuur van 
de Sportraad. Voor de komende periode wil de Sportraad meer gaan werken met 
commissies vanuit de Raad van Bestuur die zich over diverse thema’s gaan buigen. De 
voorzitter toont aan de hand van de website enkele voorbeelden van commissies die 
kunnen worden opgesteld. Zo zal bv. een commissie ‘infrastructuur’ alvast een belangrijke 
rol spelen gezien de noden van de clubs hierrond. Andere voorbeelden van commissies 
zijn o.a.: 
 
 Sport en onderwijs 
 Subsidies 
 Zwembad 
 Oostende als watersportstad 
 Sportkans 
 Sportkampen/Multimove 

 
De voorzitter benadrukt dat het belangrijk zal zijn om de juiste actoren te betrekken. Zo zal 
naast schepen Bart Plasschaert ook schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar 
domein en Stadsvernieuwing, betrokken moeten worden bij adviesverlening naar 
sportinfrastructuur toe.  
 
Om deze commissies in te vullen zal de Sportraad een oproep lanceren naar de leden van 
de RVB met de vraag wie tot welke commissie wil toetreden. In de toekomst zal dan ook 
in deze commissies worden samengekomen om zo efficiënter te kunnen werken en 
constructief advies te formuleren. De frequentie van de vergaderingen van de verschillende 
commissies zal afhangen van de nood aan advies. 
 
De schepen benadrukt ter afsluiting van dit onderwerp wel nog dat hij hoopt dat het 
gegeven advies de belangen van alle sportclubs en –actoren in gedachte houdt en er 
hierbij niet uitgegaan wordt van persoonlijke agenda’s. Net als de Sportraad constructief 
zal meewerken om advies te verlenen, zal ook de schepen de Sportraad constructief 
uitdagen om advies te vragen. Hij zal hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van cijfers over 
de bestaande situatie gezien deze toch een goed objectief beeld schetsen. 
 
4. Sportkans 
Als inleiding bij dit thema licht de schepen toe dat er een aantal uitdagingen zijn 
opgenomen in het nieuwe bestuursakkoord. Een van de zaken die op sportbeleid het 
meest naar voor komt is dat de dienst Sport meer een ondersteunende rol dient te vervullen 
dan die van actor in het Sportaanbod. Een uitdaging hierbij zal zijn om dit in de praktijk uit 
te werken. 
 



Het eerste grote onderwerp dat ter discussie staat en wordt voorgelegd op deze Sportraad  
is het thema Sportkans. Ter verduidelijking: Sportkans is een project waarbij het lidgeld 
van kansarme jongeren die in clubverband willen sporten gedeeltelijk wordt terugbetaald 
door het Stadsbestuur. Dit project is echter slachtoffer geworden van eigen succes en 
neemt in de loop der jaren een steeds grotere hap uit het budget. Deze trend is onhoudbaar 
naar de toekomst en besparingen toe. Het huidige stadsbestuur wil graag een visie 
uitwerken over het verdere verloop van Sportkans. Om de discussie op gang te brengen 
werden enkele cijfers opgevraagd die vandaag aan de Sportraad worden voorgelegd. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste vaststellingen: 
 
 Sportkans werd gestart in 2013 met 575 deelnemers. In 2018 waren er 844 

deelnemers.  
 Er is gestart met een budget van 100.000 euro in 2013. In 2018 bedroeg het budget 

144.903, maar diende er nog eens 16.340 euro extra voorzien te worden vanuit het 
budget van 2019. 

 Naast de terugbetaling van het lidgeld, is er via het subsidiereglement nog eens een 
13.000 € voorzien  in functie van het aantal sportkansleden per club. 

 Populairste sporten zijn voetbal, gevechtsporten, fitness en dans. Het aandeel 
sportkans/jeugdleden in deze clubs loopt op tot 40-60%. 

 Sportkans houdt een gedeeltelijke terugbetaling in van het lidgeld. Het lidgeld dat 
gevraagd wordt, kan echter enorm verschillen per sport/club. De grootste lidgelden 
die gevraagd worden komen o.a. van dansverenigingen (incl. ballet), van 
competitieve gymnasten en competitieve leden van KVO, OTC en BCO. Momenteel 
loopt er een bevraging bij alle clubs om inzicht te krijgen in wat er vervat zit in het 
gevraagde lidgeld.  

 Qua leeftijd is een piek merkbaar bij 8-12 jarigen. Deze leeftijdsgroep is het meest 
vertegenwoordigd onder de sportkansleden.  

 
Met behulp van deze cijfers wil de schepen nu graag advies vragen aan Sportraad over de 
toekomst van dit project. In een open brainstorm werden alvast volgende 
mogelijkheden/opmerkingen gegeven in functie van de commissie die zich hierover zal 
buigen. 

  
 Inzage in wat er vervat zit in de verschillende lidgelden/club zal handig zijn om een 

oplossing uit te werken. Clubs op dergelijke manier vergelijken is echter enorm 
moeilijk gezien hier ook andere factoren in rekening gebracht moeten worden. Zo is 
er ook ongelijkheid in o.a.;  het gebruik van stedelijke infrastructuur, aankoop van 
duurder materiaal (bv. zeilboten), hogere kosten in onderhoud (voetbalterreinen), 
kosten voor het aanstellen van officials, begeleiders per aantal leerlingen,… 

 De tussenkomst in lidgeld kan worden afgetopt. De ‘duurdere sporten’ kunnen 
hierdoor wel minder aantrekkelijk/toegankelijk worden voor kansarmen. In aanvulling 
hiervan wordt er echter op gewezen dat het ook voor niet-kansarmen moeilijk 
haalbaar is voor sommige ouders om het lidgeld voor sommige sporten te betalen. 
Momenteel zit er wat positieve discriminatie in het systeem waarbij een kansarme wel 
aan duurdere sporten kan deelnemen via het huidig systeem in tegenstelling tot een 
‘gemiddeld huishouden’. 

 Er is weinig engagement dat de sportkansers en hun ouders zelf moeten aangaan. 
Een hogere bijdrage/engagement van het gezin zelf is hierbij een denkpiste.  

 Eventueel is een halfjaarlijkse evaluatie en betaling lidgeld al een oplossing om drop-
out en terugbetaling van clubverlaters terug te schroeven.  

 Een ander idee om de drop-out te verlagen is om deze kinderen te laten starten vanuit 
een multimove/omnisportclub en aan de hand van interesse en talentdetectie deze 
kinderen zo uit te verspreiden onder de bestaande sportclubs.  

 Eventueel kunnen op het vlak van engagement tot de club enkele voorwaarden 
worden gesteld aan de leden om op Sportkans beroep te kunnen doen.  



 Tenslotte worden er ook vragen gesteld bij de private fitnesscentra die ook van 
Sportkans gebruik mogen maken. Dient de stad tussen te komen in lidgelden van 
verenigingen die geen vzw of feitelijke vereniging zijn? Hier tegenover staat dat fitness 
de grootste sport is in Oostende die door tal van +16-jarigen wordt beoefend.  

 
De voorzitter sluit deze discussie af met de melding dat alle gegeven info zal worden 
meegenomen naar een commissie Sportkans van waaruit de Sportraad zijn advies naar 
het Stadsbestuur zal kenbaar maken. 

 
 

5. Sportkampen 
Inzake het onderwerp sportaanbod gemeente <-> sportaanbod clubs is het in de toekomst 
vanuit het bestuursakkoord aangewezen om zo min mogelijk concurrentie te vormen voor 
de Oostendse sportverenigingen inzake organisatie van sportkampen. 
Naar analogie met Sportkans is het Stadsbestuur bezig met de nodige cijfers op te vragen 
inzake sportkampen. Vooraleer een discussie op gang te brengen, wacht de RVB eerst 
deze gegevens af. Dit punt zal terugkeren op een volgende vergadering. 

 
 

6. Sportmarkt 2019 
Vanuit de algemene vergadering is er van enkele clubs de vraag gekomen of de 
Sportmarkt opnieuw wordt georganiseerd. Het bestuursakkoord stelt een ‘dag van de sport’ 
te organiseren binnen de week van de sportclub. Voor de organisatie van deze dag dacht 
Wanja dat het opportuun zou zijn om de scholen hierin te betrekken. Om dit te doen slagen 
is het wenselijk om zo snel mogelijk een datum in September vast te zetten. Uit open 
discussie over de Sportmarkt komen alvast volgende bevindingen naar voor: 
 
 Sportmarkt naar analogie van de DAS-beurs (doe aan sport) lijkt een leuk concept. 
 Vele clubs zijn niet gebaat met promotie in september. Voor bv. turnverenigingen en 

ploegsporten is een vroeger moment wenselijk.  
 Waarom niet ‘Sportclubs van de maand’ in plaats van ‘Maand van de sportclubs? 

Voor de ene club is bv. juni een maand om even uit te rusten terwijl voor een andere 
club dit de maand is om leden aan te trekken. 

 De laatste keren dat de Sportmarkt doorging was dit telkens in het weekend. De 
opkomst doorheen de jaren ging hierbij achteruit. Een dag in de week lijkt op het 
eerste zicht wenselijker dan een dag in het weekend. Zeker om de scholen mee te 
krijgen. 

 Indien scholen betrokken worden is vervoer één van de grootste uitdagingen/kost om 
mee te werken. 

 Hierbij moet ook de vraag worden gesteld; wie is de motor die de kinderen naar een 
sportclub kan leiden? Dit zullen veelal eerder de ouders dan de scholen zijn. 

 Eventueel kunnen verschillende  initiatiemomenten in de wijken worden 
georganiseerd. 

 … 
 

Ook hier is inventarisatie belangrijk alvorens er beslissingen worden genomen. De 
schepen benadrukt dat hij graag dit jaar al actie had ondernomen, maar het verstandiger 
vindt om eerst alles met de nodige cijfers te inventariseren om zo tot een onderbouwd 
beleid te komen. 

 
 

7. Varia 
De voorzitter vraagt om in de toekomst alle varia op voorhand door te sturen zodat het 
stadsbestuur zich met de nodige informatie kan voorbereiden.  



 
Is er al zicht op de verdeling/bezetting van de nieuwe Sporthal de Schapenstraat? 
De aanvragen voor infrastructuur lopen nog tot 3 april. De toewijzing gebeurt aan de hand 
van de criteria van de reglementen waarbij er wordt rekening gehouden met de 
verspreiding van sommige clubs over diverse locaties 

 
Feest van de Sport 
Philippe Develter nodigt iedereen van de RVB uit om aanwezig te zijn komende vrijdag. 
Het programma wordt toegelicht door Wanja. Er is wel wat discussie over hoe de G-
sporters gevierd wordt en wat hierover eerder is afgesproken. De schepen is van mening 
dat ook het concept van het Feest van de Sport eens grondig herbekeken moet worden en 
vergelijkingen tussen diverse sportprestaties sowieso een zeer moeilijk gegeven is. 

 
 


