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Sportraad 

Nieuw concept schoolsport + Trail Run in september  

Voor schoolsport werden alle scholen op de hoogte gebracht via brief. Volgende zaken werden 

hierin opgenomen. 

Maand van de Sportclub ‐ Breng je sportclub naar school  
September  is  traditiegetrouw  de  ‘Maand  van  de  Sportclub.  Ook  onze  Oostendse 
sportclubs en aanbieders maken hier een groot deel van uit via hun deelname aan de 
Maand  van  de Vrije  Tijd. Hiernaast  zal  de  Stad  ook  inzetten  op  de  actie  ‘Breng  je 
sportclub naar school’ die vanuit Sport Vlaanderen en Moev wordt opgezet.  
Om er een extra toets aan te geven hangt de Stad er een ‘challenge’ aan vast waarbij 
elke school kans maakt op sportmateriaal. Aan clubs en scholen wordt gevraagd om 
op  woensdag  29  september  in  sportoutfit  naar  school  te  gaan.  Er  wordt  daarbij 
gevraagd om ook een  leuk filmpje of toffe foto’s te maken en deze tegen uiterlijk 1 
oktober door te sturen naar sport@oostende.be.  
 
Vlaamse loopweken – Trail Run  
In  kader  van  de  Vlaamse  loopweken  organiseert  de  Stad  een  Trail  run,  dit  ter 
vervanging van ‘Loop Oostende naar de top’. Het concept werd in het voorjaar door 
heel wat scholen  reeds positief onthaald. Op het sportpark De Schorre zal er vanaf 
vrijdag 24 september tot en met vrijdag 15 oktober een parcours met hindernissen 
opgesteld  staan. De  afstand  zal max.  1,5km  bedragen.  Scholen  zullen  zich  digitaal 
kunnen  inschrijven om een tijdsslot te reserveren. Het parcours staat eveneens ook 
buiten de schooltijden open voor gezinnen.  
 
Schoolsport activiteiten  
Het  aanbod  schoolsport  zal  er  vanaf  dit  schooljaar  iets  anders  uitzien.  Een 
uiteenzetting hiervan werd  reeds gegeven  in de maand  juni. Enkele activiteiten op 
woensdagnamiddag maken plaats voor initiaties op de school tijdens de schooluren. 
Men kan, indien het logistiek of geografisch is aangewezen, nog altijd de verplaatsing 
naar de club maken. Elke school heeft recht op 3 gratis initiaties (halve dagen). Deze 
initiaties zullen aangevraagd kunnen worden vanaf half oktober. Op vlak van promotie 
gaan steeds meer scholen digitaal, maar sommigen hechten nog waarde aan een flyer. 
Deze is gedrukt en  wordt momenteel verdeeld bij de scholen. Elke club heeft altijd de 



kans om met ons samen te werken. Bij  interesse kan men contact opnemen met de 
sportclubs. De dienst Sport kan  intermediëren om de vraag  te verspreiden naar de 
aangewezen clubs.  
 
Sport aan zee  
Vanaf 6 september is er een nieuw aanbod voor de niet‐gebonden volwassen sporter. 

Het  aanbod  kan men  consulteren  via  https://www.oostende.be/sportaanzee.  Van 

maandag tot zaterdag is er keuze uit 40 sportactiviteiten, van Aikido tot Zumba, waarbij 

wordt  samengewerkt met  Oostendse  sportclubs  en  sportaanbieders.  Er  zijn  geen 

activiteiten tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. 

Deelnemen kan met een sportkaart die 20 euro kost en goed is voor 8 deelnames. Met 
de UiTPAS aan kansentarief kost de beurtenkaart 4 euro. 

Sportstrand  
Het sportstrand was over het algemeen zeer succesvol.. Vooral de  avondactiviteiten 

hadden veel belangstelling van passanten op de dijk. De activiteiten voor de doelgroep 

van 12‐16 jarigen was iets minder succesvol 

Veel mensen vonden de weg naar het sportstrand. Het aanbod was dan ook zeer divers 
en  geschikt  voor  alle  leeftijden, waarbij  het  enthousiasme  van  de  lesgevers  en  de 
unieke setting voor een extra dynamiek zorgde. Ruim de helft van de deelnemers  is 
inwoner van Oostende. Tweedeverblijvers en toeristen zijn goed voor ongeveer 40%. 

Met het zomers sportaanbod werden meer dan 2.500 deelnemers ontvangen. Er was 
ook een samenwerking met Toerisme om golfsurflessen in samenwerking met de club 
te promoten. 

In de  rand wordt nog meegegeven dat we  in  september  inzetten op  lessen  skateboard  in 
samenwerking met de club en Sport Vlaanderen. 

 

Subsidie bijscholingen 

In het voorjaar werd een subsidieoproep gelanceerd naar de clubs om bijscholingen te volgen 
die kaderen in:  

 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 

Als gevolg van deze oproep kwamen er zeer weinig aanvragen binnen. Aan de Sportraad wordt 
advies gevraagd over een mogelijke verderzetting van dit traject. 

Er werd aangegeven dat: 

1. clubs in deze periode geen prioriteit gaven aan dergelijke zaken; 

2. dergelijke bijscholingen vaak doorgaan buiten West‐Vlaanderen waardoor er ook een 

‘verplaatsingsdrempel’ is. 



 

 

Het lijkt eerder opportuun om: 

1. enkele populaire opleidingen aan te trekken naar Oostende en de thema’s te bevragen 

via de Sportraad; 

2. in te zetten op de opleiding ‘Coachen met de M‐factor’ aangezien de aanwezige clubs 

zelf aangeven dat dit een meerwaarde zou zijn. 

 
Subsidies grote manifestaties 2021 (CORONA)  
De  Sportraad  vraagt,  aangezien er minder manifestaties  zijn  kunnen doorgaan, wat er  zal 

gebeuren met de rest van het budget dat voorzien is voor het criterium evenementen via het 

subsidiereglement clubwerking.  

Volgens de bepalingen uit het subsidiereglement zal dit volgens een verdeelsleutel over de 

andere criteria worden verdeeld. 

 
Update Fit‐O‐meter/Calisthenics eilandje en Leopoldpark  
De stad installeerde een calisthenics parcours op  't Eilandje tussen de Spuikom en het kanaal 

Oostende‐ Brugge. 

Street workout wint snel aan populariteit en heeft tal van voordelen voor wie wil bewegen. 

Het  is gratis en men plant dit  in wanneer men dat wil. De Oostendenaar kan dit bovendien 

perfect combineren met een wandeling of een jogging rond de Spuikom. Zowel recreatieve 

als competitieve sporters kunnen zo het genot van buiten sporten (her)ontdekken. 

De  investering bedraagt  in een eerste fase 21.956,69 euro. Ook  in de volgende jaren wordt 

budget  vrijgemaakt  om  outdoor  sport‐  en  beweegmogelijkheden  te  voorzien  in  de 

verschillende wijken. 

Stad  Oostende  wil  zowel  voor  jong  en  oud  inzetten  op  openbare  sportinfrastructuur 

aanbieden. Zo komen er zeer toegankelijke ‘trappers’ bij zitbanken op plaatsen waar geregeld 

senioren langskomen en is er al een Crossfit‐station in sportpark De Schorre. De fit‐o‐meter 

kreeg  al  in  het  voorjaar  een  update.  De  toestellen  werden  nagekeken  en  de 

signalisatie/infoborden werden ook vernieuwd met accent op differentiatie. Het nazicht van 

de toestellen in het Leopoldpark zit momenteel in een inspectiefase. De grootste kost hier lijkt 

vooral  ook  naar  een  vernieuwing  van  de  signalisatie.  Ook  op  de  Schorre wordt  er werk 

gemaakt van een Multimove‐pad (parcours met verschillende hindernissen die gericht is op 

de jongste leeftijd). 

Dit  alles  kadert  in  de  aanleg  van  openbare  beweeg‐  en  sportmogelijkheden  voor  de  niet 

gebonden sporter. Er zullen nog meer realisaties komen (bv. cardiotoestellen). Met het beleid 

wordt er gekeken naar de meest geschikte locaties op openbaar domein. De Stadsmariniers 

die werden aangesteld als klankbord voor de wijk kunnen hier hun rol in spelen. Voor sommige 

wijken  is  het  moeilijk  om  een  geschikte  locatie  te  vinden.  Door  middel  van  mobiele 



beweegbanken,  die  periodiek  verplaatst  kunnen worden,  kunnen  enkele  ‘locaties’  getest 

worden om na te gaan welke locaties het meest geschikt zijn . 

 
 
Klimtoren / klimzaal / boulder  
Het  speleogedeelte  zal  in  het  najaar  van  2021  klaar  zijn. Daarnaast wordt  onderzocht  of 

klimmen op de buitenwand realiseerbaar is. De mogelijkheid en haalbaarheid van dit initiatief 

wordt momenteel afgetoetst met Erfgoed en zit dus nog in de verkennende fase.  

In dit kader zijn er nu  toch al een aantal beperkingen/bezwaren die gepaard gaan met dit 

initiatief. Zo zou men enkel kunnen klimmen  langs de zijde van het bosje. Langs de andere 

zijde zou er teveel inkijk zijn in de villa’s. Daarnaast dienen aangebrachte klimgrepen uniform 

te zijn qua kleur zodat deze niet opvallen t.o.v. de kleur van de stenen. Op deze manier lijkt 

het  dan  ook moeilijk  om  te  differentiëren  in moeilijkheid  en  verschillende  routes  uit  te 

stippelen langs één klimlijn. Een ervaren klimmer zal ook niet terugkeren om telkens dezelfde 

route te klimmen.  

Het oude zwembad zal worden afgebroken. De boulderplannen daar zullen niet doorgaan, 

maar waren ook zeer twijfelachtig omwille van de toestand van het gebouw.  

 

Varia: 

Oproep aanvragen ontvangst Stadhuis van Sportraad voor ontvangst bestuursleden  
Via het  reglement van externe  relaties kan de Sportraad een ontvangst aanvragen op het 

Stadhuis. Aangezien de Lifetime Achievement Award niet meer gekoppeld wordt aan het Feest 

van de Sport, wordt aan de Sportraad gevraagd om een oproep te lanceren naar de clubs om 

bestuursleden  door  te  geven  die,  omwille  van  hun  jarenlange  inzet  voor  de  Sport,  een 

huldigingsmoment  verdienen.  Ook  de  Oostendse  officials  die  actief waren  op  de  laatste 

Olympische Spelen kunnen hierin worden meegenomen. Indien de agenda’s dit toelaten, kan 

een koppeling gemaakt worden met de week van de vrijwilliger/official. 

 

Samenwerking sportclubs – cafetaria zwembad Brigitte Becu  

De 8% regeling voor clubs bij consumpties van leden in de cafetaria van het zwembad verloopt 

zeer moeizaam. De  consumpties worden momenteel  enkel  individueel  toegekend  bij  het 

tonen van een  lidkaart. Als er  lidkaarten zonder foto worden getoond dan vraagt men ook 

telkens een paspoort, wat voor de kleinsten niet altijd evident is..  

Ook het keukenpersoneel zit niet op één  lijn en geeft verschillende boodschappen naar de 

clubs toe. Zo was de afspraak dat zowel eten en drank in aanmerking komt, maar sommigen 

gaan enkel uit van drank. 

Daarnaast is het probleem is niet enkel praktisch van aard, maar ook naar opvolging toe. Clubs 

vragen maandelijks een overzicht van de gedane transacties. Sommigen krijgen dit, andere 

niet. 



 

Contractueel is met de concessionaris afgesproken dat er maandelijks een overzicht gegeven 

moet worden aan de clubs. Er dringt zich dan ook een overleg op met de concessiehouder. Er 

wordt ook aangeraden om te polsen bij de duikclubs naar hun bevindingen.  

De Sportraad dringt aan om na het gesprek van Farys met de concessionaris, samen te zitten 

met de zwembadcommissie/zwembadbeheer en de concessionaris. 

 

Internetconnectie zwembad 

Clubs hebben moeite om vlot op de wifi te geraken. De zwembadbeheerder geeft mee dat dit 

in behandeling is. 

Verdeling kleedkamers zwembad  

Voor de allerkleinsten en naar herkenbaarheid toe zou het leuk zijn om pictogrammen aan te 

brengen op de deuren  van de  groepskleedkamers.  Zo  zal  een  toewijzing ook  visueel  veel 

duidelijker zijn voor de allerkleinsten. 

Bezettingsgraad zwembad 

Er zijn klachten van banentekort en in de praktijk zijn veel banen onderbezet. Momenteel staat 

de planning echter vast aan de hand van de aangevraagde uren. De cijfers worden momenteel 

bijgehouden en in functie hiervan zal de baanverdeling worden herbekeken bij toekomstige 

aanvragen. Alvast mooi dat de ROSC enkele uren heeft afgestaan aan Movement vzw. De 

voorzitter  geeft  mee  dat,  aangezien  er  toch  enkele  punten  betrekking  hebben  tot  het 

zwembad, het opportuun  is om opnieuw een  zwembadcommissie op  te  richten vanuit de 

Sportraad. 

 

Stopzetting Sportfunctionaris 

Gwen Mestdagh, de recent aangestelde Sportfunctionaris, heeft de dienst moeten verlaten 

omwille van ernstige gezondheidsredenen.  

 


