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Sportraad
Dit dagelijks bestuur staat hoofdzakelijk in functie van de voorbereiding van de statutaire algemene vergadering
volgende week.
Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening werd toegelicht door Peter Beyen aan het DB van de Sportraad. 2 onafhankelijke
commissarissen (Freddy Marlein en Carine Devogelaere) dienen deze naar jaarlijkse gewoonte na te kijken
alvorens de jaarrekening wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Hieronder een korte samenvatting:

Sporten in tijden van Corona
Ministerieel Besluit + richtlijnen Sport Vlaanderen
De maatregelen en richtlijnen blijven veranderen in functie van de besmetting‐ en hospitalisatiecijfers. De dienst
Sport licht toe dat zij zich baseert op de ministeriële besluiten en de richtlijnen van Sport Vlaanderen de hierop
zijn gebaseerd.
Digitale/sportieve acties dienst Sport
Momenteel kan ook de dienst Sport haar sportieve acties (Sport aan Zee, Wijksport,…) niet uitwerken omwille
van de gehanteerde maatregelen. De sportkampen voor de krokusvakantie kunnen voorlopig wel nog doorgaan
voor kinderen tot en met 12 jaar, maar de recente communicatie van de gouverneur en minister Dalle hebben
hierover twijfel gecreëerd. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat ze mogen doorgaan.
De dienst Sport hoopt zo snel mogelijk terug haar acties te kunnen ontplooien. In afwachting hiervan zal worden
ingezet op digitale acties en promocampagnes om de Oostendenaar aan te sporen om te blijven bewegen. Via
de AV zal ook een oproep worden gedaan naar alle clubs en sportaanbieders om hun (eventuele) online aanbod
bekend te maken en mee te nemen in de promotie.

Coronasubsidies Vrije Tijd
Dit onderdeel zal door de schepen op de AV worden toegelicht.
Sportgids:
Carine Devogelaere nam in het verleden de uitgave van de Sportgids op zich. Johnny Dewaele wil deze taak graag
overnemen.
De dienst Sport geeft mee dat een papieren Sportgids (zeker in tijden van Corona) niet meer gewenst is. Scholen
bv. zijn al moeilijk warm te krijgen voor papieren promotie in een normaal werkingsjaar en zullen dit in tijden
van corona al zeker niet aanvaarden . Het is dan ook een risico om momenteel dergelijke gids in grote oplages te
drukken. Bovendien zijn dergelijke gidsen vatbaar voor gedateerde info aangezien men na druk niet meer kan
bijsturen. Naar de toekomst toe is het de bedoeling dat elke vereniging/aanbieder een eigen plek krijgt op de
website van de Stad waar geïnteresseerden altijd de meest actuele contactinfo kunnen raadplegen.
Zwembad:
De stand van zaken met betrekking tot het nieuwe zwembad zal op de AV worden toegelicht door de
zwembadbeheerder. Voor meer info wordt verwezen naar de powerpoint van de algemene vergadering
volgende week.
Feest van de Sport
Zal, onder voorbehoud van goedkeuring door het CBS, doorgaan op 24 september 2021.
Varia:
o

Mogen clubs ter vervanging trainen in het zwembad met +12jarigen?
 Ook hier gelden dezelfde beperkingen als voor andere sporten. In principe is dit toegelaten,
maar enkel in bubbels van 4 personen inclusief begeleider. Een ganse baan hiervoor vrijhouden
is bijgevolg ook niet aangewezen. De vraag zal worden afgetoetst met de zwembadcoördinator.

o

Is het inrichten van een boulderzaal op de oude site van het zwembad een optie?
 Het college heeft nog geen beslissingen genomen over de oude site. OHK baat nu momenteel
tijdelijk de bar uit, maar de toelating van andere activiteiten staat voorlopig ‘on hold’.

o

Inhuldiging verbinding mountainbikeroutes kust ‐ informatieverstrekking
Benjamin Verlet vraagt waarom de clubs niet op de hoogte werden gebracht van de inhuldiging. Ook
een afvaardiging van de Sportraad was gewenst.
De reden waarom geen grote communicatie werd verstuurd is vrij simpel; de coronamaatregelen laten
dit momenteel niet toe. Het is niet aangewezen dat alle fietsverenigingen deze verbinding op dezelfde
dag gaan uittesten. De externe communicatie van de Stad is ook onderhevig aan nieuwe richtlijnen
indien de pers betrokken wordt. Dergelijk nieuws wordt eerst door de pers bekend gemaakt, waarna de
Stad pas kan communiceren via de eigen kanalen. Indien de Stad dit voor de pers communiceert, is dit
voor de pers geen ‘nieuws’ meer en nemen ze dit niet mee.

o

Is er een mogelijkheid voor wielerclubs om achteraf eens het parcours van het WK cyclocross te rijden.
Tom zal dit aftoetsen met de organisatoren, maar dit zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn (beperking voor
+12jarigen). Voor ‐12jarigen is er wel een mogelijkheid gegeven.

o

Personeel dienst Sport.
Ter kennisgeving wordt volgende meegegeven:
 Jennifer De Ryck is, omwille van een sleutelbeenfractuur, out voor onbepaalde tijd.
 Kathy Vandenbussche is terug en volgt de taken van Jennifer mee op
 Het contract van Zita Huybens, die werd aangesteld ter vervanging van Kathy, liep af eind
december. Kathy neemt terug deze taken over.

o

Wordt er naar bovenhand druk gelegd naar bovenhand om sporten terug toe te laten?
Jacques Denys (voorzitter tafeltennisfederatie en lid van RVB van de VSF) kan beamen dat er vanuit de
VSF en Sport Vlaanderen zeker druk wordt gelegd om sporten terug toe te laten. Naar aanleiding van

de communicatie van de gouverneur en bijgevolg van minister Dalle is het echter afwachten tot de
aankondigingen van komende vrijdag.
o

Lidgelden sportclubs en corona
Philippe Develter geeft aan dat het misschien waardevol kan zijn om vanuit de Sportraad een advies te
geven aan alle Oostendse sportclubs inzake de gevraagde lidgelden in de toekomst ten gevolge van de
coronacrisis, dit om een grote terugval in leden te vermijden.

