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Sportraad
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd geplaatst op de website.
Ontslag lid RVB
Nathan Blondé werd recent verkozen als raadslid. Omwille van het opnemen van een politiek mandaat kan hij
niet langer zetelen in de RVB van de Sportraad. De voorzitter zal Nathan Blondé hiervan op de hoogte stellen.
Vergaderdata 2022‐2023
Hieronder een overzicht van de nieuwe vastgelegde vergaderdata:









Dinsdag 6 september 2022
Dinsdag 4 oktober 2022
Dinsdag 8 november 2021
Dinsdag 10 januari 2023
Dinsdag 24 januari 2023
Dinsdag 7 maart 2023
Dinsdag 2 mei 2023
Dinsdag 6 juni 2023

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Raad van Bestuur
Dagelijks Bestuur
Raad van Bestuur
Dagelijks Bestuur (Voorbereiding AV)
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Thema avond
Raad van Bestuur

Selectie genomineerden Feest van de Sport
Een oproep om kandidaturen te verzamelen werd gezonden naar alle juryleden, de sportclubs en de scholen cfr.
reglement. Uit alle kandidaturen werd een maximale top‐3 per categorie als volgt gekozen:
1.

Jeugdsporter (jongen)
o Brent Deklerck
o Thomas van Dijk
o Thomas Deblauwe

2.

Jeugdsportster (meisje)
o Julie Van Hauwaert
o Lyssa Vansteenkiste
o Lotte Vanhauwaert

3.

Jeugdsportploeg
o KRNSO Damesteam
o U13 Waterplolo
o ROSC team 4*100m wisselslag

4.

Sportman
o Hans Van den Buverie
o Marlon Colpaert
o Xander Hebb

5.

Sportvrouw
o Emma Plasschaert
o Helena Ponette
o Evi Milh

6.

Sportploeg
o BCO
o Ostend Exiles Cricketclub

7.

Bijzonder Sportprestatie
o Vanhollebeke Ruben

Ontvangst Sportraad Stadhuis: wie/voorwaarden
Op basis van het reglement van externe relaties heeft elke adviesraad jaarlijks recht op een ontvangst op het
Stadhuis. Deze ontvangst zou gekoppeld worden aan een huldiging van verdienstelijke
bestuursleden/vrijwilligers van sportclubs. Via de vorige vergadering werd alvast een aanzet gegeven om een
kader te creëren voor dergelijke ontvangst. Hieronder een korte samenvatting van de krijtlijnen:
‐
-

Dergelijke ontvangst om de 3 jaar laten plaatsvinden met alle leden van de RVB.
Van deze opportuniteit gebruik maken om de verdienstelijke bestuursleden en vrijwilliger(s) van de
verenigingen te bedanken voor hun inzet.

Dit voorstel werd afgetoetst met de dienst Externe Relaties en kreeg groen licht voor verdere uitwerking. Nu
dienen nog voorwaarden te worden bepaald om als bestuurslid/vrijwilliger in aanmerking te komen voor
dergelijke ontvangst zodat een concreet voorstel kan worden voorgelegd aan de dienst Externe Relaties. Een
commissie om dit uit te werken staat gepland op 11 oktober. Leden van de RVB die deel willen uitmaken van
deze commissie kunnen dit melden aan de voorzitter.
Ouderpraatcafé M‐factor
Een 9‐tal clubs stapten mee in het trainerstraject dat in het voorjaar werd georganiseerd door één of meerdere
trainers af te vaardigen. Na afloop van deze begeleidingstrajecten, stelden enkele deelnemende clubs de vraag
of de Stad ook bestuurdersworkshops en een ouderpraatcafé kon organiseren omdat de club dan ook het
kwaliteitslabel van een 'M‐club' kan ontvangen. Budgettair is het niet haalbaar om voor elke club afzonderlijk
een bestuurdersworkshop te financieren gezien deze afzonderlijk per club georganiseerd moeten worden. Een
ouderpraatcafé kan wel club overschrijdend plaatsvinden en is budgettair haalbaar.
Het doel van deze workshop is om ouders te laten nadenken over hun eigen gedrag en tegelijk worden ze
ingewijd in de basisprincipes van motiverend ouderschap. Iedereen wil een gemotiveerd, enthousiast, gelukkig
kind zien in zijn sport. De invloed van de ouder is mee bepalend en een belangrijk fundament.
Ouders gekoppeld aan een sportclub die zich reeds engageerde voor een trainerstraject krijgen via een eerste
oproep voorrang om zich te registreren. Daarna zal de inschrijving worden opengesteld voor alle clubs tot zover
plaatsen beschikbaar zijn. Bedoeling is om dit in het voorjaar ook te organiseren, maar dan gekaderd in de context
van topsport om alle ouders van talentvolle en topsporters eens samen te brengen.
Opvolging infrastructuur
Koninklijke Stallingen
De start van de werken (fase 1/3) is voorzien na de herfstvakantie. Zowel voor de judo als voor de boksclub werd
een alternatieve locatie gevonden zodat hun activiteiten kunnen doorgaan tijdens de werken.

Turnsporthal
Onlangs werd nieuw turnmateriaal, dat in overleg met de turnclubs werd bepaald, geleverd. De relighting is
ondertussen ook afgerond. Tweemaandelijks is er een constructief overleg met de turnclubs inzake opvolging
van afspraken over het gebruik en bezetting van de turnhal..
Klimtoren
De oplevering is voorzien voor deze maand. Het reglement van inwendige orde en tariefreglement worden aan
de Gemeenteraad van eind september voorgelegd waardoor speleoclub Cascade in de loop van de maand
oktober de infrastructuur in gebruik zal kunnen nemen.
Nieuwe watersportinfrastructuur (Oosteroever)
De concessie met de Ostend Sailingclub loopt dit jaar af. Er werd een bestek uitgeschreven om een nieuwe
concessionaris aan te stellen met inbegrip van de bouw en bekostiging van de infrastructuur. De concessie zal
voor 27 jaar worden toegekend om de investeringen te kunnen recupereren.
Basketdoelen op het pleintje aan de Gelijkheidstraat
Het basketdoeltje op het desbetreffende pleintje was omgewaaid door de storm. Dergelijke pleintjes met kleine
sportinfrastructuur zijn in beheer van de dienst Jeugd. Er werd al samengezeten met BC Filou en de
desbetreffende diensten om via de KB‐stichting een nieuw veldje aan te leggen. Dit is echter afgeketst en
bijgevolg moet het dossier opnieuw worden opgestart.
Clubhuis Cricket/American Football/Baseball
Op de gemeenteraad van oktober zal het budget worden goedgekeurd voor 2023. De realisatie van
bovengenoemd clubhuis en de batting cage maken deel uit van de besprekingen die doorgaan in september.
Deze besprekingen zijn noodzakelijk aangezien de energiecrisis en loonindexeringen ook de Stad confronteren
met hogere uitgaven. Peter Beyen die de belangen van de cricketclubs, American Football en Baseball opvolgt,
dringt er op aan dat het project zal worden uitgevoerd.
Energiecrisis: maatregelen vanwege het stadsbestuur‐ effecten op financiële toestanden clubs / eventuele
indexering subsidies (Dirk)
In navolging van bovenstaand punt zal de energiecrisis ongetwijfeld ook een impact hebben op de werking van
de sportclubs. Vooral dan op de clubs die een infrastructuur huren of in eigen beheer hebben. Deze laatste zullen
ongetwijfeld geconfronteerd worden met hogere uitgaven. Een mogelijke piste is het restbedrag Grote
manifestaties hiervoor aan te wenden. De RVB vraag de dienst Sport in kaart te brengen over welke cluibs het
gaat en wat de prijsstijging van de energie als effect zal hebben.
Aan de Sportraad wordt gevraagd om advies te verlenen inzake keuzes ten gevolge van de energiecrisis waarmee
zowel de Stad als de verenigingen te maken hebben. Van zodra er vanuit het College van Burgemeester en
Schepenen signalen komen, zal de Schepen de voorzitter contacteren die een RVB in spoedzitting bijeenroepen.
De RVB vraagt de Schepen uitdrukkelijk het gratis gebruik van de stedelijke infrastructuur voor de jeugd te
behouden. Na Corona en midden in de energiecrisis zou dit voor de Oostendse clubs een bloedbad als gevolg
hebben.
Ter afsluiting van dit punt geeft Luc Timmerman nog mee dat hun federatie de ledenbijdragen heeft verhoogd.
Ook dit is een verhoogde uitgave waar clubs mee te maken krijgen.
Tussentijdse evaluatie Movement Running Criterium
Voor 2022 staan er nog een aantal lopen op de planning. Nick Vanhaecke geeft een korte update van
bovengenoemd criterium. Aan de kleinste loop namen een 90‐tal lopers deel. Voor de grootste loop waren dit
er een 160‐tal. Voor een toekomstige organisatie staat Movement open voor elke school die wil meewerken.
Men kan altijd contact opnemen met Movement bij interesse. De winnaars per categorie zullen ook een kort
huldigingsmoment krijgen op het Feest van de Sport zoals in een vorige vergadering werd afgesproken.

Kennisgeving/melding: opstart SAZ en trail run scholen op Schorre
Sport Aan Zee
Sport aan zee is naar jaarlijkse traditie opnieuw gestart begin september. Naar traditionele wijze is er een
programma van 35 activiteiten voor de niet‐gebonden sporter. Deelname is vrijblijvend met vertoon van een
Sportkaart.
Vlaamse loopweken – Trail Run
Na het succes van vorig jaar (2.000 bereikte leerlingen) pakt de dienst Sport ook dit jaar uit met een Trail run
parcours in Sportpark De Schorre in het kader van de Vlaamse loopweken. Vanaf maandag 19 september tot en
met vrijdag 14 oktober wordt dit uitdagende parcours met hindernissen opengesteld. Het concept uit 2021 blijft
behouden. De praktische info en de mogelijkheid om digitaal in te schrijven zal in de week van 5 september
bezorgd worden aan de scholen.
Varia
Personeel dienst Sport
Hieronder een update van het organogram van de dienst Sport.

Ondertussen zijn een aantal nieuwe personeelsleden in dienst. Gael Vandenbussche is al enkele maanden actief
in het zwembad als Sportfunctionaris en Scarlett De Saedeleer werd aangetrokken als administratief
medewerker. Uit de werfreserve van het examen van Sportfunctionaris zullen de eerstvolgende kandidaten op
de lijst gecontacteerd worden om de openstaande betrekking binnen het sportaanbod in te vullen. Inzake
sollicitaties zullen binnenkort gesprekken plaatsvinden voor zaalpersoneel. Voor het zwembad werd een
vacature opengesteld voor een nieuwe hoofdredder (D4‐D5);

Zwembad
Gael Vandenbussche is ondertussen al enkele maanden actief in het zwembad ter vervanging van Annemie Van
Mieghem. Met duidelijke afspraken tussen personeel, clubs en scholen is er alvast meer structuur voor alle
partijen. De zwemclubs vragen wel om afspraken/verduidelijkingen (bv. recent rond het gebruik van de tribune)
rechtstreeks door te mailen naar de bestuursleden en niet enkel naar bepaalde trainers. Ter info geeft Gael mee
dat onderstaande mail werd alvast bezorgd aan de scholen in kader van het schoolzwemmen.
Van zodra er door de clubs nood is aan extra overleg, zal de zwembadcommissie op vraag van de Sportraad
samengeroepen.
Het nieuwe schooljaar is gestart! Dit wil zeggen dat ook het schoolzwemmen van start zal gaan. Via de link
www.oostende.be/schoolzwemmen kan je onderstaande info terugvinden.
Schema
Dit document geeft weer op welke dag(en) en welk tijdsblok de school een reservatie heeft gemaakt. Tevens
wordt ook zichtbaar hoeveel banen en in welk bad (instructiebad/wedstrijdbad) er zijn voorzien voor de school.
De cijfers aangeduid in het rood geven aan dat het tijdsblok voor dat specifieke bad volzet is, een extra
reservatie maken hiervoor is bijgevolg niet mogelijk.
Extra aanvraag
Voor de periode september‐december is het mogelijk om nog een extra aanvraag in te dienen. De tijdsblokken
die niet meer vrij zijn worden aangeduid met ‘volzet’. Eens de uurroosters voor de middelbare scholen definitief
zijn, volgt verdere communicatie.
Algemene afspraken
 Enkel nauw aansluitende zwemkledij wordt toegelaten in het zwembad (geen zwemshorts, geen
zwembroeken met een rokje). We raden aan om als school zelf te voorzien in enkele reserve
zwembroeken voor leerlingen die niet in orde zouden zijn. Alle details over de kledijvoorschriften kan
je vinden op de website van het zwembad Brigitte Becue Zwembad Brigitte Becue ‐ Stad Oostende.
 Gelieve je te houden aan de toegewezen banen, zodoende blijft het voor elke gebruiker alsook voor de
redder overzichtelijk.
 De kleedkamers worden ingedeeld volgens de bezetting, het schema zal zichtbaar zijn bij de kassa.
Evaluatie Sportstrand
Nick Vanhaecke vraagt of er al een evaluatie is van het Sportstrand. Deze zal binnenkort worden bezorgd.
Waterdispensers
Naar aanleiding van een eerdere vraag van Marc Deldaele werden in volgende sportcentra waterdispensers
voorzien waar sporters gratis hun herbruikbare drinkbekers kunnen aanvullen:
 Marie Therese De Gryse
 de Koninklijke Stallingen
 Spuikom
 Mr. V‐arena

