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Relanceplan/COVID
Een overzicht van de verenigingen die coronasteun hebben aangevraagd op basis van de maatregelen in het
relanceplan kan als bijlage worden teruggevonden, samen met een samenvatting van de maatregelen die voor
de sportsector van toepassing waren. Daarnaast werd begin 2021 een budget voorzien voor het volgen van
bestuurlijke/sporttechnische opleidingen voor bestuursleden/trainers met betrekking tot een Oostendse
sportvereniging, alsook werden de subsidies voor werkingsjaar 2020 op basis van de verdeelsleutel 50‐30‐20
gegeven cfr. artikel 28 van het subsidiereglement clubwerking Oostendse sportverenigingen. Meer toelichting
over de laatste 2 items kan hieronder worden teruggevonden.
1. Gratis opleidingen
In het kader van het relanceplan zet Stad Oostende in op de ondersteuning van sportverenigingen door
middel van vormingen. Leden van Oostendse sportverenigingen die deelnemen aan online vormingen,
kunnen via de vereniging een tussenkomst verkrijgen.
Deze projecten maken het mogelijk dat clubs zelf een opleiding op maat kunnen uitkiezen die voor hen
interessant is.
Hiervoor werd een totaalbudget van 10.000 euro voorzien met een maximum van 300 euro per club.
Stad Oostende biedt sportverenigingen een financiële tussenkomst aan voor het volgen van onderstaande
vormingen door hun bestuurlijk of sporttechnisch kader:



bijscholingen die kaderen binnen het Dynamo‐project van de Vlaamse Sportfederatie die worden
georganiseerd tot en met 30 juni 2021;
bijscholingen die kaderen binnen de VTS+ marathon van de Vlaamse Trainersschool die worden
georganiseerd tot en met 31 maart 2021.

Deze projecten maken het mogelijk dat clubs zelf een opleiding op maat kunnen uitkiezen die voor hen
interessant is.
De Oostendse sportverenigingen werden al op de hoogte gebracht. De voorwaarden voor een tussenkomst
staan vermeld op www.oostende.be/terugbetaling‐digitalesportopleiding.

2. Uitbetaling subsidies goedgekeurd door CBS
Tot eind januari konden sportverenigingen een aanvraag indienen. Op 19 februari gaf het College van
Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring voor de uitbetaling van de subsidies. De dossiers werden
ondertussen al doorgegeven aan de dienst Boekhouding voor uitbetaling en de aanvragers werden via mail
op de hoogte gebracht van het toegekende bedrag.

Tussenkomst lidmaatschap voor de jeugd
Vele verenigingen kampen met de vraag voor een tussenkomst in het betaalde lidgeld. De dienst sport geeft mee
dat er vanuit de Vlaamse Sportfederatie (i.s.m. de staatssecretaris voor consumentenzaken) richtlijnen en diverse
mogelijkheden werden opgesteld voor sportclubs om tegemoet te komen aan deze vraag. In normale
omstandigheden geeft het verschuldigde lidgeld recht op een tegenprestatie (bv. toegang tot de infrastructuur,
volgen van x‐aantal trainingen,…). Is er geen tegenprestatie, dan kunnen leden/klanten hun lidgeld terugvragen
of een compensatie vragen. In tijden van corona is er echter sprake van overmacht en in dit geval kunnen de
verplichtingen vervallen. Dit brengt voor clubs volgende mogelijkheden met zich mee:
1.

Een volledige terugbetaling voor clubs die weinig financiële hinder hebben ondervonden. Dit is echter een
luxe die weinig clubs zich kunnen veroorloven.

2.

Een gedeeltelijke terugbetaling kan ook. Naast vaste werkingskosten zijn er immers ook kosten die zijn
weggevallen voor de vereniging (huur zalen, betaling lesgevers,…). Uiteraard is het aangewezen om de
leden te informeren over de doorlopende kosten waarmee de vereniging te kampen heeft om op begrip
te rekenen

3.

Men kan er ook voor kiezen om het lidgeld niet terug te betalen door zich te beroepen op overmacht.
Hierbij dienen de clubs wel te rekenen op een zeker begrip van de leden. Men verantwoord dan best ook
de reden van deze beslissing. Veel leden hebben een nauwe band met de sportclub en zien die dan ook
liever niet in de problemen komen. Een terugbetaling hoeft ook niet altijd in geld te zijn. Clubs kunnen
hier zelf creatief mee omgaan en dergelijke compensatie is misschien meer aangewezen aangezien dit
zorgt voor een zeker ‘engagement’ naar de club toe om deze return te bekomen. Enkele voorbeelden die
door de Sportraad/VSF werden aangegeven:


verlenging van de periode van het lidmaatschap;



korting op het lidgeld voor het volgende seizoen;



terugbetaling in waardebonnen voor lessen/lokale handelaren;



terugbetaling in natura zoals de sportoutfit;



gratis of verminderde prijs voor deelname aan clubstages/sportkampen in de schoolvakanties.

Ten slotte wordt nog meegegeven dat er vanuit de Stad voor elke Oostendenaar met een UiTPAS twee bonnen
ter waarde van elk 5 euro werden voorzien. Dus 10 euro aan vrijetijdsbonnen in het totaal. Deze bonnen kan
men ook gebruiken als tussenkomst in het lidmaatschap van een sportclub die geregistreerd staat als UiTPAS
partner. Budget = 130.000 € om te spenderen aan Vrije Tijd.
Bevraging clubs naar behoeften heropstart
Vanuit de Sportraad wordt voorgesteld om te polsen bij de clubs naar de behoeften voor de heropstart van de
werking. De dienst Sport staat zeker open voor het voorstel om in samenspraak (eventueel via een commissie)
een bevraging uit te werken. Het lijkt nuttig om een totaal beeld te krijgen van de noden van het lokale
sportlandschap. De ene club/sporttak heeft immers meer afgezien dan de andere en de noden zullen bijgevolg
ook verschillen. Sommige clubs met betrekking tot individuele outdoor sporten hebben misschien aan leden
gewonnen aangezien enkel dergelijke activiteiten volwaardig plaats konden vinden.
Ten slotte werd nog meegegeven dat de impact van de crisis op dit moment moeilijk in te schatten is, maar meer
duidelijk zal zijn bij de heropstart van een volwaardige werking.

Sportpromotie
Onderstaande acties staan, onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, op de planning voor 2021.
Oostends Loopcriterium
In 2021 worden er 3 wedstrijden georganiseerd in samenwerking met Oostendse sportclubs (Hermes Atletiek,
Movement vzw en de KRNSO). Het vernieuwde OLC zal in teken staan van meer beleving, maar zeker nog met
de nodige accenten voor de competitieve loper (tijdsregistratie). Er zal ook een koppeling blijven bestaan
met alle wijken (1 loop per wijk) en het OLC zal gelinkt worden waar mogelijk aan Wijksportactiviteiten. De
bedoeling is om de lopen van 2021 eind dit jaar te evalueren en in 2022 het OLC verder te ontwikkelen.
Sportkampen paasvakantie
Er staan 2 sportkampen gepland in de paasvakantie:



een Omnisportkamp voor kinderen binnen de geboortejaren 2009‐2014
een multimovekamp voor kinderen binnen de geboortejaren 2015‐2016

Voor beide kampen werd een oproep gedaan naar de clubs om hieraan mee te werken.
Daarnaast wordt gevraagd aan de clubs om, indien men sportkampen zal organiseren binnen de
paasvakantie, dit kenbaar te maken aan de Stad. Dit niet enkel omwille van de huidige verplichting (zie
https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol‐voor‐sportkampenkinderen.pdf), maar ook om
meegenomen te worden in de digitale promotie.

Events voorjaar 2021: planning
Er wordt nog altijd afgeraden om events te plannen op korte termijn in 2021. Zeker indien er hier grote kosten
mee gepaard gaan. Momenteel zijn er vanuit de Stad/hogere overheid geen middelen ter beschikking voor een
nieuwe ondersteuningsronde. Voor geplande events van het voorjaar 2020 was COVID een nieuw gegeven en
kon hiervoor een compensatie worden verkregen. Nu nemen organisatoren een bewust risico bij de organisatie
van evenementen.

Feest van de Sport: datum 2021 en toekomstige vieringen begin december
Via eerdere verslagen werd 24 september voorgesteld als nieuwe datum voor het Feest van de Sport.
Ondertussen werd er intern binnen de dienst Sport al samengezeten inzake de herwerking van dit reglement. Dit
voorstel zal later nog voor advies worden voorgelegd aan de Sportraad. Wat wel al kan worden meegegeven is
dat toekomstige vieringen ingepland zouden worden begin december. De periode waarbinnen de in aanmerking
genomen prestaties zouden vallen zou dan lopen van september van kalenderjaar x‐1 tot en met augustus van
het kalenderjaar van de viering. De reden hiervoor is dat vele EK’s, WK’s en OS in de zomerperiode vallen en dat
deze prestaties meegenomen kunnen worden in de viering van hetzelfde kalenderjaar. Zo heeft de dienst Sport
vanaf september ook de nodige voorbereidingstijd voor de organisatie. De jury’s zouden dan begin september
worden ingepland.
Infrastructuur
1. Plaatsing waterfonteintjes in Stallingen
Dit wordt meegenomen in de grote renovatie. Sowieso is het gebruik van dergelijke fonteintjes momenteel ook
niet aangewezen omwille van COVID. De bedoeling is om dit ook uit te breiden naar de andere sporthallen. In
sporthal Sporthal Marie‐Therèse De Gryse is dit al operationeel.

2. Vernieuwing toplaag buitenterreinen Koninklijke Stallingen
Ook dit wordt meegenomen in de grote renovatie. Het is niet opportuun om dit nu te vernieuwen en dit binnen
korte termijn te belasten met zware machines i.f.v. de renovatiewerken. Via de oorspronkelijke
renovatieplannen werden groenzones voorzien voor het binnenplein, maar indien de optie bestaat zal er zeker
aandacht worden gegeven aan het behouden van de sportvoorzieningen die momenteel bestaan op het
binnenplein. Ter info wordt nog meegegeven dat dit niet enkel een bevoegdheid is van Vrije Tijd, maar dat ook
schepen Anseeuw en Erfgoed hierin betrokken worden.
De Stallingen kregen in de COVID‐periode wel al een mooie ‘make‐over’ voor zover dit mogelijk was.

3. Stand van zaken zwembad
De oplevering heeft even op zich laten wachten omwille van enkele mankementen. De komende 4 dagen staan
er detailrondgangen ingepland en indien er geen problemen meer worden vastgesteld zal er op korte termijn
worden opgeleverd. Er wordt echter benadrukt dat dit enkel het geval is indien er geen problemen meer
worden vastgesteld. Onder voorbehoud hiervan zal de openingsdatum na de eventuele oplevering worden
gecommuniceerd.
Een grote officiële opening en grote rondleidingen in het nieuwe zwembad liggen echter moeilijk omwille van
de coronamaatregelen. De opening zal ook gefaseerd moeten gebeuren met een ‘overgangsweek’ waarbinnen
er niet zal gezwommen kunnen worden. Het personeel dient immers nog opgeleid te worden inzake bv. kassa,
toegang,… Ook de clubs moeten een toelichting krijgen over de nieuwe werking en dit dient allemaal in
beperkte groepen te gebeuren omwille van de COVID‐maatregelen. De recreatieve delen alsook de bar zullen
voorlopig ook nog gesloten blijven (maatregel hogere overheid).
Er zullen na de oplevering nog afspraken met de clubs worden gemaakt om de werking van het nieuwe
zwembad toe te lichten.

4. Plannen oud zwembad
Architectenbureau zal worden aangesteld om de toestand en veiligheid van het oude gebouw na te gaan. Tot
hier duidelijkheid over is, zullen er geen activiteiten worden toegelaten.

Varia:


De Koninklijke Roei‐ en Nautische Sport Oostende bestaat 150 jaar. Van 21 tot en met 29 augustus staan
allerlei activiteiten gepland rond dit jubileumjaar. In het najaar plant de vereniging een groot galabal. Er
wordt ook regelmatig een FB‐post gelanceerd in kader van de historiek van deze vereniging.



Er werd nog een vraag gesteld of de zombie‐race nog wordt georganiseerd in de toekomst. Dit was echter
een organisatie die volledig in handen lag van de dienst Sport en dit past niet in de huidige visie van de
regisseursrol van de dienst Sport. Bovendien lag de kostprijs voor de organisatie van dit evenement alsook
de personeelskost zeer hoog. Het vernieuwde OLC wil tegemoet komen aan de invulling van
bewegingslopen, maar in samenwerking met een lokale sportclub. De dienst Sport staat hierbij open voor
suggesties.



Er werden nog een verzoek naar voor gebracht betreffende het ophangen van promomateriaal in
stedelijke sportinfrastructuur. Er wordt gevraagd om deze vragen kenbaar te maken bij de dienst Sport

voor interne opvolging. Er wordt wel meegegeven dat clubs eerst dienen te communiceren inzake
toelating voor afwijkend gebruik/bezetting van stedelijke infrastructuur in plaats van eerst de handelingen
te stellen en dit pas achteraf mee te delen. Zoniet wordt de dienst Sport geconfronteerd met voldongen
feiten die niet conform reglementen/huidige afspraken zijn. Men moet begrijpen dat dit geen correcte
manier van werken is.



Momenteel staan er in sommige sporthallen al grote TV‐schermen om de communicatie naar de
bezoekers te moderniseren. Deze schermen kunnen ook vanop afstand worden aangestuurd om snel en
efficiënt nieuws te kunnen brengen. Waar mogelijk zal dit nog worden uitgebreid naar de andere
infrastructuur.



Ter vervanging van Tom Roels (nieuwe diensthoofd Sport) werd een vacature gelanceerd voor
Sportfunctionaris op B‐niveau binnen de dienst Sport. Meer info kan worden teruggevonden op de
website van de Stad. Men kan zich tot en met 28 maart kandidaat stellen.



Ten slotte was er ook nog een vraag met betrekking tot de 8% die de zwemclubs zouden krijgen met
betrekking tot afname in de bar van het zwembad.
De focus ligt momenteel op de opstart het nieuwe zwembad na de mogelijke oplevering (zie boven).
Hierna kan deze vraag samen met de uitbater worden besproken. De COVID‐maatregelen en cijfers laten
momenteel ook niet toe dat de cafetaria open is.

