Raad van bestuur Sportraad 6 maart 2018
Aanwezig
Voorzitter: Dirk Poppe
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Lid: Freddy Marlein
Lid: Saskia Rotsaert
Lid: Marc Deldaele
Lid: Wim Milh
Lid: Dirk Vrijelinck
Lid: Peter Van Vooren
Dienst Sport: Marc Van de Poel
Dienst Sport: Surmont Wanja
Dienst Sport: Cédric Defreyne (stage)
Schepen Sport: Arne Deblauwe

Verontschuldigd
Directeur KJOS: Vicky Pettens
Lid: Jean Delahaye
Onder-voorzitter: Jacques Denys

1. Financieel verslag
Toelichting rond het financieel verslag wordt gegeven door Peter Beyen. Gezien we
niet ver in het jaar zitten, is nog niet veel geld uitgegeven. Totaal zijn een 10 a 12
facturen verwerkt (telefonie, internet, bankkosten, wat achterblijvende facturen van
2017…)
Voorlopige uitgaven: 894 euro
Ontvangsten: 2 inschrijvingen van bijscholing dynamoproject buiten Oostende
Stand bankrekening 1200 a 1300 euro.
2. Nieuwe bestuursleden
Peter Van Vooren (Ensorinstituut) vertegenwoordigt het secundair onderwijs en
sportief gelinkt aan het zwemmilieu (specifiek het kanaalzwemmen). Hij is tevens
voorzitter van de internationale Channel Swimming Association
Saskia Rotsaert (LODO) vertegenwoordigt de basisscholen en is sportief betrokken via
triatlon
Volgend jaar zijn er herverkiezingen voor de Sportraad. Dit gebeurt na de installatie
van de gemeenteraad. Hierna wordt op de algemene vergadering de nieuwe raad van
bestuur gekozen.
3. Vorming
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe GDPR wetgeving in voege. Deze wet houdt in dat
sportclubs veel voorzichtiger moeten omgaan met de persoonlijke gegevens van hun
leden. Op aanvraag van vele clubs (en ook enkele leden van de Sportraad) zijn we in
samenwerking met Dynamo erin geslaagd om een bijscholing in Oostende te krijgen.
De clubs kregen al een mail en de informatie is opgenomen in de laatste sportupdate.

De bijscholing gaat door op 20 april in de conferentiezaal en start om 19u00. Voorziene
einde is om 22u00. Gezien het om een extra bijscholing gaat rond een actueel thema
zullen Oostendse sportclubs wel het inschrijvingsgeld aan Dynamo moeten betalen.
4. Stand van Zaken nieuwe infrastructuur: Toelichting door schepen van Sport Arne
Deblauwe
a. Zwembad
o De beschoeiingswerken (ondergrondse wanden) zijn klaar.
o Nu wordt er gegraven tot 1m80 diep en worden vervolgens de ankers
geboord.
o Vermoedelijke einddatum: april 2020
b. Tafeltennishal
o De dakspanten staan erop.
o Nu bezig met het metsen van de topgevels + afdek van het gelijkvloers.
o Vermoedelijke einddatum: augustus 2018
c. Polyvalente sporthal schapestraat
o Momenteel is men bezig met de opmaak van de uitvoeringsplannen.
o Vandaag is er gestart met het afgraven van de grond en het bekalken van
het terrein.
o Vanaf ca. 19 maart 2018 starten de paalfunderingen.
o Mei/Juni zal men het snel vooruit zien gaan; vermoedelijke einddatum:
februari 2019
In juli wil de Sportraad graag de herverdeling bekijken van de zaalbezetting
in functie van deze nieuwe Sporthal met de Sportraad.
d. Klimtoren
o Er is een vergadering met de gebruikers geweest op 8 februari 2018.
o De omgevingsvergunning wordt binnenkort ingediend.
o Bedoeling is om voor de vakantie de bouwaanvraag in te dienen
o Vermoedelijke start van de restauratiewerken zal bijgevolg in
september/oktober 2018 vallen. Uitvoeringstermijn van de werken zijn
vermoedelijk één jaar. In de laatste fase van de restauratiewerken wordt
gelijktijdig gestart met de kliminrichting. Vermoedelijke voltooiing van de
werken (restauratie en kliminrichting): eind 2019.
e. Blokart piste
Voor het lijmen van de ondergrond, hebben we droger en warmer weer nodig.
Vooruitgang hangt dus hiervan af.
f.

Judozaal
o De dakplaat is gestort.
o Momenteel is men bezig met de plaatsing van de dakopstanden en de
dakbalken.
o De leidingen voor het sanitair worden gelegd.
o Het binnen-metselwerk is klaar en men is gestart met de gevel.
o Vermoedelijke einddatum: juni 2018.

g. Renovatie Koninklijke Stallingen
Arne Deblauwe meldt dat waarschijnlijk de langverwachte subsidie hiervoor in
2020 binnen komt. Hij vraagt om in de inkomhal de renovatieplannen uit te
hangen.

5. Technische problemen infrastructuur
a. Problematiek centraal gestuurde verwarming Mr. V.-arena
Schepen Arne Deblauwe meldt dat de temperatuur in de weekends op zijn
vraag werd verhoogd. De problematiek is daar sindsdien verbeterd. Om
wijzigingen aan te brengen in de zaaltemperatuur, moet toestemming gevraagd
worden aan EOS. Hierdoor liep het proces wat vertraging op.
b. Koninklijke Stallingen
Marc Van de Poel situeert de 3 grote problemen:
1. Waterinsijpeling platte daken:
Nieuwe dakkoepels voor platte daken worden eind volgende week
geleverd en daarna geplaatst.
2. Waterinsijpeling schuine daken:
Voor de schuine daken zal de herstelling langer op zich laten wachten.
Het probleem situeert zich hier op verschillende plaatsen. Deze dienen
geïnventariseerd te worden met de architect. De vervanging van het
glasraam van de turnzaal van de WIK door een veluxraam is ook in het
dossier opgenomen. Eenmaal alles geïnventariseerd is, worden de
investeringen voorgelegd aan de dienst Erfgoed.
3. Verwarming
De branders in de basketzaal werken nog, maar in de rest van het
sportcentrum niet meer. De defecte branders zijn niet meer te herstellen
en dienen vervangen te worden door nieuwe.
Afvoerkanalen voor de boilers gingen oorspronkelijk via de achterkant van
Sportcentrum geplaatst worden. Omwille van negatief advies van de
vereniging van huiseigenaars van de appartementsgebouwen kan de
plaatsing niet gebeuren. Er wordt bekeken om de afvoer via het dak weg
te laten lopen.
6. Subsidies
a. Subsidies clubwerking:
Ongeveer 25 % van de dossiers verwerkt. Wanja heeft het voorlopig druk met de
organisatie van het Feest van de Sport en de andere subsidieaanvragen. Hij doet zijn
best om tegen uiterlijk 16 april alle dossiers te verwerken.
b. Terugbetaling infrastructuur
Bij de overgang van het financieel beheer van sportpark De Schorre naar Farys,
betalen de American Football en cricketclubs 500 euro op jaarbasis voor het gebruik
van de terreinen. Er kwam een vraag van de club of ze deze kost konden recupereren
via het subsidiedossier.
Vermits deze kost betrekking heeft tot de werking
volwassenen, kan deze niet worden opgenomen via het onderdeel ‘infrastructuur’.
c. Overeenkomst subsidie KVO
Wim Milh vraagt naar de reden waarom KV Oostende dergelijk groot subsidiebedrag
krijgt voor de jeugdwerking (365.000 €) en andere clubs het met veel minder moeten
doen.

Schepen Arne Deblauwe verduidelijkt de vraag en meldt dat met KVO een
overeenkomst werd opgemaakt waarin een aantal voorwaarden gesteld worden om
aanspraak te maken op de subsidie (oa. medewerking aan project Sportkans, Playing
for Succes, Entrée pas, niet verhogen van de lidgelden, ontwikkelen van gewestelijke
jeugdwerking e.a.) Na recente melding van onregelmatigheden (afschaffing
gewestelijke U17 werking ) werd een brief geschreven aan KVO om hen op hun
verplichtingen te wijzen. Ook werd in overleg aangedrongen om de gewestelijke
jeugdwerking te behouden.
7. Feest van de Sport – 16 maart 2018
De organisatie is zo goed als klaar. Momenteel zijn er 220 inschrijvingen. Dit jaar wordt
er ook een infoboekje gemaakt om mee te geven met alle aanwezigen. . Alle acts
liggen vast en de trofeeën zijn binnen.. Het concept van het Feest van de Sport wordt
naar een volgende editie wel herbekeken. Mogelijk kan de organisatie van Bal Sportief
als voorbeeld worden genomen. Hieronder alvast het programma van de avond
















19u30 Ontvangst
19u45 Verplaatsing naar de zaal
20u00 Start ceremonie en verwelkoming
20u05 Optreden Willen Is Kunnen Oostende
20u15 Uitreiking sportprijzen jeugd
20u30 Sportief optreden Koninklijke Oostendse Turnvereniging Noordzee
20u40 Uitreiking sportprijzen volwassenen
20u55 Bekendmaking sportambassadeur Oostende
21u05 Sportief optreden Elevation Dance Academy Oostende
21u15 Bekendmaking Lifetime Achievement Award
21u25 Bekendmaking lokale sportheld
21u30 Optreden Elke Boxoen, Happy Dog Stene
21u40 Trekking en verdeling prijzen onder de aanwezigen
21u50 Einde van de ceremonie en dankwoord
22u00 Afsluitende receptie

8. Sportmarkt
Oorspronkelijk was er het idee om de Sportmarkt te koppelen aan de braderie in
Oostende op 1 september 2018. De Sportraad stelt zich echter de vraag of het publiek
daar wel het doelpubliek is van een Sportmarkt.
Na lange discussie is gebleken dat de voorkeur van datum voor de Sportmarkt
uiteenloopt naargelang de soort sportclub. Zo zouden ploegsporten meer gebaat zijn
bij een sportmarkt rond de periode van juni (ploegen die gevormd moeten zijn tegen
september,…) en andere clubs dit liever in september zien gebeuren.
De sportmarkt op zich gaat dit jaar niet door. Er worden open-clubmomenten
georganiseerd zowel in juni als september. Het Stadsbestuur ondersteunt de promotie
hiervan via een brochure. Op de braderie wordt wel nog een promostand voorzien. Op
de volgende vergadering zal een concreet voorstel worden toegelicht. Wanja neemt
hiervan de coördinatie op zich.

9. Europese week van de Sport
Gedurende de 3de week van september gaat de Europese week van de sport. Sport
Vlaanderen heeft gevraagd om in samenwerking een evenement te organiseren voor
West-Vlaanderen . Dit event staat in het teken van de actie “ sporters beleven meer “
en kan onder de vorm van randanimatie gekoppeld worden aan de Ostend Night Run
( zaterdag 22 september ). Hiervoor dient wel nog afgesproken te worden met de
organisator.
10. Gezamenlijke aankoop AED-toestellen
Er werd een nieuwsbrief verstuurd naar alle sportclubs. Twee clubs hebben al
ingetekend om via groepsaankoop een AED-toestel aan te schaffen (Hermes atletiek
en dansschool Gevada). De dienst Sport koopt ook een toestel aan en de redders
nemen er vier voor hun rekening. Voor de groepsaankoop moeten we minimaal 15
toestellen aankopen. De kostprijs van een toestel bedraagt ongeveer 1300 €. In deze
prijs zit ook een onderhoudsovereenkomst.
Mogelijks kan bij volgende organisaties gepolst worden om mee te stappen in de
groepsaankoop:
o Jeugddienst
o Stewards
o Wegkapiteins
Philippe Develter vult aan dat de Oostendse serviceclubs er ook een aankoop van
toestellen willen doen. Philippe vraagt aan na bij de serviceclubs wie wil meestappen
en zij mogen contact opnemen met de Arne Deblauwe.
11. Rondvraag
 Wim Milh vraagt om de data van bijscholingen die zullen plaatsvinden vroeger
bekend te maken. De GDPR bijscholing is naar timing toe een uitzondering
geweest omwille van de nood aan informatieverstrekking rond dit thema. Voor
andere proberen we dit via onze nieuwsbrieven zo vroeg mogelijk bekent te
maken.
 Peter Beyen meldt de ontvangst van een mail van KVO gericht naar alle
Oostendse bedrijven. Philippe stelt dat dit een promoactie is om het
businessgebeuren binnen KVO levende te houden.

