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Sportraad
Intro
Voorzitter opent de vergadering met de intentie om vanaf heden op verschillende locaties te
vergaderen. Zo kan de Sportraad de clubs en diverse sportaccommodaties beter leren kennen.
Verslag vorige vergadering en opvolging – ( Microsoft Word - 20210914 - Raad van Bestuur
(sport-oostende.be)
Het verslag van de vorige vergadering werd kort overlopen. Alle verslagen van de Sportraad zijn
terug te vinden via https://www.sport-oostende.be/
Coöptatie nieuw lid RVB
Winnie Boey werd uitgenodigd op deze vergadering daar hij zich kandidaat wil stellen om toe te
treden tot de Raad van Bestuur van de Sportraad. Op de volgende algemene vergadering zal zijn
kandidatuur worden voorgelegd. Tot dan zal hij als deskundige de vergadering bijwonen.
Met zijn inbreng zal er een meer evenwichtige representatie zijn van de diverse
onderwijsnetten enleeftijdsgroepen uit het onderwijs.
Evaluatie Maand van de Vrije Tijd (Wanja)
De evaluatie vanuit Sport voor de Maand van de Vrije Tijd was zeer positief. Voor meer info
wordt verwezen naar de powerpoint in bijlage.
Opleidingen (Wanja)
Hieronder een korte stand van zaken van enkele opleidingsinitiatieven:
M-factor
Er werd een opgenomen infowebinar georganiseerd om de lokale verenigingen te informeren
over de aangeboden workshops binnen de M-factor. Alle verenigingen die in aanmerking
kwamen kregen een mail met de link naar dit opgenomen webinar. Tijdens de afgelopen 2 weken
konden trainers zich registreren om een begeleidingstraject te volgen. 31 trainers
registreerden zich uit 14 verschillende clubs. In een volgende fase zullen deze aantallen
teruggekoppeld worden naar de ‘M-factor’ en zullen de trajecten worden ingepland. Mogelijks
zullen de begeleidingstrajecten voor trainers nog worden uitgebreid met een traject voor
bestuurders en/of ouders voor de clubs die zich registreerden.

Opleiding Wobbleboards zwembad
Voor deze opleiding waren er 16 geregistreerde deelnemers van Oostendse
verenigingen/aanbieders. 80% van de beschikbare plaatsen waren dus ingenomen door lokale
sportaanbieders of trainers van een zwemvereniging. Kathy Vandenbussche van de dienst
Sport was zelf ook aanwezig. Zowel haar bevinding als die van de deelnemers waren zeer
positief.

Aankoop infobrochures Vlaamse Sportfederatie
De Vlaamse Sportfederatie actualiseerde recent enkele infobrochures inzake interessante
bijscholingsthema’s voor bestuurders van sportverenigingen. Via de dienst Sport werden
telkens 30 exemplaren aangekocht i.k.v. volgende thema’s:
 Boekhouding
 BTW
 Vrijwilligerswet
 VZW
Het thema ‘verenigingswerk’ was ook beschikbaar, maar werd niet aangekocht omwille van de
onzekere toekomst hieromtrent.
Momenteel is het nog even wachten op de levering door de VSF. Eenmaal beschikbaar kunnen
clubs een brochure naar keuze afhalen bij de dienst Sport. Een mail zal verstuurd worden
eenmaal de brochures beschikbaar zijn.

Feest van de sport – 3 december in CC De Grote Post
De nominaties werden eerder al besproken op de vorige RVB. De vakjury kwam ondertussen
samen op 28/10 om de laureaten te selecteren. Deze blijven momenteel geheim tot aan de
viering. Hieronder het voorlopige programma:








19.35 uur - Deuren
20.00 uur – Start voorstelling met optreden WIK
20.10 uur – Uitdeling sportprijzen Jeugd
20.40 uur – Olympisch intermezzo
20.50 uur – Optreden FAVOR’ite Dance spot
21.00 uur – Uitdeling sportprijzen volwassenen
21.30 uur – Afsluitende receptie in Grote Foyer

Nick Vanhaecke, Ben Verlet, Marc Decraemer en Saskia Rotsaert gaven alvast aan te willen
meewerken. Mogelijks zal hulp nodig zijn vooraf ter controle van de COVID-safe tickets en
achteraf om de receptie in de Grote Foyer te verzorgen. Volgens contact met het Cultuurcafé
is dergelijke receptie nog altijd mogelijk binnen de huidige maatregelen.
De inschrijvingen gebeuren via online ticketingsysteem via UiT. Men kan ook fysiek via het
UiTloket inschrijven. Online tickets reserveren kan via volgende link: Feest van de Oostendse
Sport 2021 - UiT in Oostende. Sinds 1 november 2021 zijn de coronamaatregelen opnieuw
aangescherpt. Volgende regels zijn momenteel van toepassing:


Het dragen van een mondmasker is verplicht in de lokettenzaal, in de gangen en bij
toiletbezoek in De Grote Post.










Voor wie ouder is dan 12 jaar heb je een COVID Save Ticket (CST) nodig, ofwel op papier
ofwel via de app op jouw smartphone. Vergeet ook niet een geldig identiteitsbewijs mee
te brengen.
Hou bij toegangscontrole jouw ticket klaar, samen met jouw COVID Safe Ticket en jouw
identiteitsbewijs.
We vragen om tijdig aanwezig te zijn en de richtlijnen van de vrijwilligers op te volgen.
Er wordt nog altijd gewerkt met ongenummerde plaatsen.
Eenmaal je neerzit in de zaal, mag het mondmasker af.
De hygiënemaatregelen (o.a. handen wassen, hoest- en nieshygiëne,…) blijven
essentieel.
Voel je je ziek of vertoon je symptomen? Ben je in contact gekomen met iemand die ziek
is? Thuisblijven is de boodschap.

Toelichting werking verenigingssite + digitale aanvragen
Voor elke vereniging en aanbieder die in het voorjaar van 2021 een infofiche heeft ingediend,
werd een verenigingspagina aangemaakt op de website van de Stad. Enkele digitale aanvragen
waaronder bv. erkenning en subsidiëring moeten via dit kanaal worden ingediend. Het
aanmaken van een digitale pagina voor elke vereniging brengt alvast volgende voordelen met
zich mee:
 De burger kan het lokale sport- en bewegingsaanbod terugvinden via de
verenigingengids van de Stad en de website van de dienst Sport wat extra promotie en
ledenwerving kan inhouden.
 Een infofiche hoeft niet meer jaarlijks te worden ingevuld. De verantwoordelijkheid voor
de update van de gegevens ligt bij de aanbieder/vereniging. Via de jaarlijkse
erkenningsoproep zullen aanbieders er jaarlijks aan herinnerd worden om de gegevens
te actualiseren.
 Via deze pagina kunnen e-formulieren (bv. de erkenningsaanvraag nu) tussentijds
worden opgeslaan. Vroeger dienden digitale vragenlijsten in één keer afgehandeld te
worden, wat bv. bij het indienen van het jaarlijkse subsidiedossier geen evidentie was.
 Noodzakelijke basisdocumenten (bv. bankdocument voor subsidieaanvragen,
rekeningnummer, persoonsgegevens voorzitter/secretaris, statuten,…) worden
geïntegreerd in de algemene info van de verenigingspagina.
Alle verenigingen werden via mail op de hoogte gesteld. Er werd ook een handleiding
toegevoegd in de mailing om de pagina te beheren. Deze werd toegevoegd als bijlage in dit
verslag. De dienst Sport is steeds bereid tot een overlegmoment om de nieuwe werkwijze toe
te lichten aan de verenigingen/aanbieders. Op de algemene vergadering zal er nog een extra
toelichting zijn voor de aanwezige clubs.
De was al jaren vragende partij en juicht deze tool toe.

Ontvangst Stadhuis Sportraad – voorwaarden
Verdienstelijke (bestuurs)leden van clubs kunnen op Stadhuis gehuldigd worden via een
ontvangst van de Sportraad (zie vorige vergaderingen). Het lijkt wel aangewezen om hier enkele
voorwaarden tegenover te stellen.

Er zal vanuit de Sportraad een commissie worden opgericht om de voorwaarden te bepalen voor
een ontvangst. De voorzitter doet een oproep naar de leden van de RVB.
Sportpromotie – Evaluaties
Hieronder een evaluatie van enkele sportpromotionele acties die hebben plaatsgevonden:
1. Trail run
Tijdens de week van het bos werd een hindernissenloop georganiseerd op het Sportpark
de Schorre. In tegenstelling tot eerdere acties die vaak op één vaste dag en tijdstip
plaatsvonden konden scholen (en gezinnen) vrijblijvend gebruik maken van dit parcours op
een datum naar keuze. Vanuit de lagere scholen hebben ongeveer 1550 leerlingen
deelgenomen. Vanuit het middelbaar onderwijs waren dit ongeveer 350 leerlingen.
Dit zijn enkel de cijfers van de scholen. Er waren ook heel wat gezinnen die buiten de
schooluren het parcours hebben verkend. Het parcours lijkt alvast een blijver voor de
komende jaren. Enkele aanwezige leerkrachten geven aan dat dergelijke activiteiten (die
wat ademruimte geven naar tijdstip) meer zijn aangewezen dan een organisatie op een
vaste dag.
Ten slotte werd nog meegegeven dat de communicatie door MOEV voor schoolactiviteiten
niet ideaal verloopt. Regelmatig worden er last-minute activiteiten afgelast, waardoor de
schoolleerkracht onaangenaam snel moet schakelen om iedereen intern op de hoogte te
houden.

2. Sportkampen zomer
Er werden in totaal 27 sportkampen georganiseerd, waarvan uiteindelijk 3 kampen
geannuleerd moesten worden. Deze kampen waren goed voor ongeveer 650
kampdeelnames. Oostendenaars vertegenwoordigden 95% van de deelnemers. Er waren
20% deelnames van mensen in armoede. Er waren 17 verenigingen die hun medewerking
aan één of meerdere kampen hebben verleend.
Over het algemeen zijn de sportkampen vlot verlopen. Het aantal sportkampen werd
opgedreven van 21 naar 27, met respectievelijk 509 en 709 beschikbare plaatsen. Uit de
cijfers kunnen we concluderen dat het aanbod dit jaar wat te groot was om allemaal te
kunnen invullen. Drie kampen werden wegens te weinig inschrijvingen geannuleerd.
Daarbovenop werd 7% van de beschikbare plaatsen niet ingevuld. Mensen vinden wellicht
meer en meer de weg naar de sportverenigingen.
De samenwerking met de clubs was zeer positief. In vergelijking met 2020 hebben er 7
extra clubs een samenwerking met de stad aangegaan. Enkele clubs mochten
ondertussen ook nieuwe leden verwelkomen die vanuit de sportkampen in contact zijn
gekomen met de club. De drop-out (afwezigheden) tijdens de kampen is gedaald: 15% ten
opzichte van 22% in 2020. Net zoals in 2020 waren 20% van de deelnemers mensen in
armoede (Mia’s). Opvallend is dat van deze doelgroep reeds 42% de weg vond naar het
online inschrijven, in tegenstelling tot 25% in 2020.

Er wordt vanuit de Sportraad gevraagd om toch wat rekening te houden met lesgevers die
zich engageerden voor een kamp dat geannuleerd werd. Vaak hebben trainers al andere
‘werkopties’ moeten opgeven en zijn er geen mogelijkheden meer door de laattijdige
annulatie.
3. Sport aan Zee en UiTPAS
De cijfers van deze activiteiten zullen in het voorjaar van 2022 worden meegegeven
aangezien deze acties nog lopen. Hieronder wel enkele nieuwe evoluties binnen de UiTPAS:




In volgende centra werden nieuwe zuilen toegevoegd om punten te sparen: de
Koninklijke Stallingen, Mister V-arena, de Polyvalente Sporthal, de Spuikom, de Veiling,
Marie Thérèse De Grysezaal, Dojo Klokhof en in het Jozef Verhellestadion.
Op 30/09 werd het project gelanceerd voor het binnenbrengen van tweedehands
sportkledij- of materiaal in samenwerking met Kringloopcentrum Kust Oostende. Emma
Plasschaert, Simon Buysse en Servaas Buysschaert (BCO) waren aanwezig als
ambassadeur voor de stad waarbij een eerste inzamelbox voor 2ehandskledij werd
ingehuldigd in het zwembad Brigitte Becue. Het kringloopcentrum voorziet een
maandelijkse ophaling van deze kledij. De eerste box was na een maand al gevuld.

StaVaZa: Infrastructuur
Watertoren
De afwerking binnen loopt wat vertraging op. Het einde van deze werken is voorzien in februari
2022. Aansluitend volgt de speleo-installatie. Van zodra er zicht is op de concrete timing
wordt de club ook uitgenodigd om alles te bespreken. klimverhaal aan de buitenwand zit nog in
de onderzoeksfase naar haalbaarheid toe.
Indoor piste op het Jozef Verhellestadion
Het einde van deze werken is momenteel voorzien eind februari 2022.
Koninklijke Stallingen
De werken aan de koepels starten volgende week (duur +/- 6 weken). Voor de gebruikers
overdag werd oplossing gevonden i.s.m. de turnclubs. In de avonduren moeten de clubs samen
trainen. Mogelijks kunnen de trainingen ’s avonds toch doorgaan maar dat zal pas geweten zijn
als de werken worden aangevat.
De renovatiewerken van de diverse vleugels starten voorlopig in de periode van mei/juni
2022. Eerst wordt de noordvleugel aangepakt. De plannen werden reeds besproken en goed
bevonden door clubs. Er wordt door de Stad i.s.m. de clubs naar een oplossing gezocht i.f.v.
herlocatie tijdens de werken.
Conscienceschool
Deze school heeft ingetekend op subsidies van de Vlaamse gemeenschap. Waarschijnlijk zal
de zaal vanaf volgend jaar ter beschikking zijn. Overdag zal deze zaal gebruikt worden door de
scholen. ’s Avonds en tijdens het weekend kan deze gebruikt worden door de clubs.
Het agendapunt infrastructuur komt elke vergaderring terug en wordt uitgebreid toegelicht op de AV.

Infrastructuur: transparantie bij reservatie zalen + feedback dienst Sport
Enkele reservaties werden ingepland ‘onder voorbehoud’ en dit enkele maanden vooraf op
basis van de jaarlijkse aanvragen. Omwille van het niet annuleren, werd hiervoor, cfr. het
reglement, een aanzienlijke kostprijs voor aangerekend. Er wordt gesteld dat het aangewezen
is om clubs te verwittigen over ‘openstaande reservaties onder voorbehoud’ om niet voor
onaangename verassingen komen te staan. Dit is echter onbegonnen werk voor de dienst
Sport die instaat voor de reservatie van diverse centra voor een aanzienlijk aantal
verenigingen. De verantwoordelijkheid voor het afgelasten van een reservatie ligt bij de
vereniging/persoon die een gebruik heeft aangevraagd.

Zwembad Brigitte Becue:
Nood aan zwemwater kinderen en andere lessen in het water
Er is een extreme hoge nood aan lessen om kinderen te leren zwemmen. Clubs hebben nood aan
meer zwemwater om tegemoet te komen aan de vraag.
De schepen, de sportdienst, leden van de RVB van de Sportraad en de zwemclubs zullen via een
zwembadcommissie samenkomen om dit aan te pakken.
Snellere uitbetaling door de stad aan clubs die meewerken
Het betreft een uitbetaling voor de deelname van jongeren aan kansentarief aan een
sportkamp. Deze uitbetaling zal samen gebeuren met de tussenkomst in de lidgelden.
Gebruik recreatieve gedeelte zwembad door scholen
Op einde van het schooljaar zou een ‘recreatief gebruik’ leuk zijn voor de scholen. Dit zal
bekeken worden, maar heeft zijn gevolgen voor de personeelsbezetting in het zwembad (2
extra redders nodig). Indien mogelijk is het eerder opportuun om het recreatieve gedeelte niet
open te stellen voor recreatief gebruik door de scholen, maar wel de kleine badjes ter
beschikking te stellen voor lessen ‘watergewenning’ omdat het instructiebad nu soms iets te
diep is voor de kleinste doelgroep (kleuters).
Sluiting zwembad 13-17/12
De sluiting werd laat vernomen. Farys is echter de uitbater van het zwembad en beslist over de
sluiting. Er werden overleggen ingepland om de ideale periode hiervoor vast te stellen. De dag
nadat de knoop werd doorgehakt, werd een persbericht uitgestuurd door de Stad.

Opstart clubgesprekken
De dienst Sport ambieert om in het najaar 2021/voorjaar 2022 clubgesprekken op te starten
in kader van ‘sportclubondersteuning’. Er zal gestart worden met de gevechtsportclubs.
Voorstel is om, indien de agenda’s dit toelaten, te gesprekken te voeren met de ondersteuner
vanuit de dienst Sport, de schepen en de voorzitter van de Sportraad.

Varia
In navolging van het laatste punt werd nog gesteld dat ook een lerend netwerkmoment tussen
verschillende clubs zeer interessant zou zijn. Dit kan eventueel op een 2e algemene
vergadering van de Sportraad of via de vergaderingen van de Sportraad op locatie waarbij men
meer over de desbetreffende club kan leren via een rondleiding of digitale toelichting.
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DIENST SPORT

EVALUATIE
EVALUATIE

MAAND VAN DE VRIJE TIJD 2021
“Tijdens de Maand van de Vrije Tijd grijpen deze cultuur, sport- en
jeugdverenigingen en organisaties de kans om zichzelf voor te
stellen. Kom een hele maand proeven van vrije tijd in al zijn
vormen. De verenigingen en organisaties staan alvast te popelen
om je agenda te vullen met toffe activiteiten, leerrijke workshops,
bijzondere uitdagingen”

VRIJE TIJD

• Voorwaarde deelname: gratis activiteit voorzien voor
niet-leden tijdens de maand september
• Promotionele ondersteuning door de Stad
• Gekoppeld aan fotoshoot

2

MAAND VAN DE VRIJE TIJD 2021
100 deelnemende verenigingen

VRIJE TIJD

38 sport
44 cultuur
18 jeugd
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FOTOSHOOT
•
•
•

VRIJE TIJD

•

4

66 verenigingen namen deel aan professionele
fotoshoot (27 sportverenigingen)
Affiches en driepikkels in straatbeeld
Beeldmateriaal die verenigingen zelf kunnen
gebruiken
Social media Stad <-> vereniging

VERENIGINGEN IN HET STRAATBEELD
•
•

VRIJE TIJD

•
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Affiches ‘’mijn vereniging doet mee!’
Affiches die leden aan hun raam kunnen hangen –
trots
Verdeeld via UiTloket

ONLINE COMMUNICATIE

VRIJE TIJD

Website
• Promo over activiteiten en deelnemende verenigingen
• Landingspagina www.oostende.be/vrijetijd
• Activiteiten gepubliceerd op kalender www.uitinoostende.be
• Label Maand van de Vrije Tijd 2021
• Verenigingen voerden activiteit zelf in > controle door UiTloket
• Handleiding + vorming UiTdatabank voor deelnemende verenigingen
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ONLINE COMMUNICATIE
Social media
• Communiceren over de vereniging en hun activiteit
• Veel betrokkenheid door de foto’s
• Facebook en instagram(stories)
• Gebruik #maandvandevrijetijd
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MAAND VAN DE VRIJE TIJD 2021 - ALGEMEEN
Hoe ervaarde jouw vereniging de MVDVT 2021 (enkel Sport o.b.v. 30/38
evaluaties)
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VRIJE TIJD

2
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Minder goed
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Goed

Heel goed

Uitstekend

WAAROM NAM JOUW VERENIGING DEEL

Algemeen voor Sport:
• Om aanbod en vereniging in de kijker te zetten
• Aantrekken van nieuwe leden

VRIJE TIJD

=> Ongeveer 700 deelnemers (niet leden) aan activiteiten
o.b.v. evaluatie van 30 sportclubs
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WAAROM NAM JOUW VERENIGING NIET
DEEL

VRIJE TIJD

• September is geen goeie periode / te druk /slechte
timing: 31%
• Leden of bezoekers genoeg: 17%
• Past niet bij hun werking / strategie: 13%
• Corona: 10%
• Kunnen het intern niet organiseren: 10%
• Willen niks gratis aanbieden: 7%
• Andere: 2%
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WAT VONDEN JULLIE GOED AAN MVDVT?

VRIJE TIJD

•
•
•
•
•
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Fotoshoot met eigen mensen
Zichtbare promotie in het straatbeeld
Promo via de UiT-databank en social media
Spreiding activiteiten en aanbod in eigen lokaal
Aantrekken van nieuwe leden

VRIJE TIJD

FOTOSHOOT

12

(+)

Zeer positieve feedback
Tevreden over resultaat
Professioneel, kwalitatief
Goed georganiseerd, laagdrempelig
Leden vonden het leuk om te doen, trots
Kwalitatief beeldmateriaal dat de vereniging kan blijven gebruiken
• Elke verenging, buiten 1, gaf aan de foto’s te hebben gebruikt

(-)

minder goeie timing
leden waren moeilijk te bereiken in de zomer
fotoshoot niet op eigen locatie

VRIJE TIJD

VERENIGINGEN IN HET STRAATBEELD
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(+)

Positieve feedback
Jaarlijks herhalen
Een blik achter de schermen van de verenging (wie)
In de kijker stellen van alle verenigingen, ook minder gekende
activiteiten
Trots

(-)

Link naar de activiteit ontbrak
Soms grote verschillen tussen verenigingen
Geen contactgegevens van vereniging
Nog meer verspreiding van de affiches door Stad
Verspreiding via scholen
Gebruik van leegstaande panden
Gebruik van houten panelen (verkiezingsborden)

ONLINE COMMUNICATIE
(+)

Bij gebruik van de juiste # werd de communicatie ook steeds gedeeld
met de eigen volgers van cultuur, jeugd en sport
Veel online zichtbaarheid, extra platformen om op te adverteren

Goede ondersteuning en begeleiding

(-)

Meer promo op social media van Oostende

VRIJE TIJD

Opleiding / tips voor verenigingen om hun foto’s en promomateriaal
efficiënt in te zetten
UiT-kalender kan nog beter en duidelijker gestructureerd worden
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TIMING MVDVT
Ideale promoperiode

september en januari

Mei

maakt niet uit

Juli - augustus

Augustus-september

VRIJE TIJD

september

Augustus
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TIMING MVDVT
Periode
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Sport

VRIJE TIJD

CONCLUSIES
• Algemene bevindingen zijn goed tot zeer goed
• September toch meest aangewezen promomaand.
Uitbreiding naar augustus kan opportuun zijn voor
sommige verenigingen
• Fotoshoot vroeger aangewezen i.f.v. einde seizoen en
zomervakantie (act. moet nog niet gekend zijn)
• Meer inzetten verspreiding beelden in straatbeeld +
personalisatie
• Opgave activiteiten UiT-databank beter door diensten zelf
• Begeleiding in social media?
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VRIJE TIJD

AANVULLINGEN
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▪

Timing

▪

Format

EVALUATIE TRAIL RUN SCHOLEN
Naam school

BASIS
aantal deelnemers

aantal deelnemers aantal deelnemers

65

65

Vrije Basisschool Sint-Andreas Stene

169

169

GO! Basisschool Vogelzang

74

74

Sint-Andreas Schapenstraat

185

224

GO! Athena Campus Pegasus

VRIJE TIJD

TOTAAL

O.-L.-V. College Aartshertoginnestraat

Sint-Andreasinsituut

185

224
36

36

O.-L.-V. College Gerststraat

45

45

GO! Basisschool De Puzzel - afdeling Zandvoorde

69

69

GO! Basisschool De Puzzel - afdeling Meiboom

99

99

Heilig Hartschool

58

58

GO! Basisschool H. Conscience

170

170

GO! Basisschool Kroonlaan

56

56

GO! Basisschool Stene

426

426

Ensorinsituut

19

SECUNDAIR

127

127

O.-L.-V. College Kaaistraat

37

37

Vrije Lagere school Westdiep

82

82

1574

348

1922

HANDLEIDING VERENIGINGEN - VERENIGINGSLOKET
JOUW VERENIGING OP OOSTENDE.BE
Voortaan kan je de gegevens van jouw vereniging makkelijk beheren via de website van Stad Oostende.
1. Ga naar www.oostende.be en klik op Mijn Oostende rechts bovenaan. Log in, of registreer
indien je nog geen account hebt, met het e-mailadres dat gelinkt is aan een opgegeven
beheerder van de verenigingspagina.
2. De vereniging die gekoppeld is met dit e-mailadres zal daar staan onder het luikje ‘Beheer’.
3. Indien je vereniging niet verschijnt, stuur je best een mailtje naar wanja.surmont@oostende.be
met de naam van jouw vereniging en jouw e-mailadres als beheerder.
4. Klik op ‘Beheer je vereniging’.
5. Je ziet 7 tabbladen staan waarop je info kan aanvullen:
1. Algemeen adres vereniging/organisatie: hieronder zijn er heel wat velden verplicht in te
vullen. Deze werden op basis van de ingediende infofiches 2021 al zo goed als mogelijk
ingevuld. Controleer deze gegevens zeker goed en pas aan indien nodig!
• Naam van de vereniging
• Info (voor op de website van de Stad): Vul hier kort in wat jouw vereniging doet.
• Adres
• Telefoon
• E-mail
• Naam rekeninghouder
• Rekeningnummer
• Naam volmachthouder(s) op deze rekening
• Rijksregisternummer rekeninghouder
• Naam en rechtsvorm organisatie
• Ondernemingsnummer
• Stichtingsdatum
• Aantal verenigingsleden
• Aantal bestuursleden
2. Voorzitter
• Naam
3. Secretaris
• Naam
4. Contactpersoon
• Naam
• Adres
• Telefoon
• E-mail
5. Lokaal/clubadres (optioneel)
6. Oproep naar vrijwilligers (optioneel)
7. Bestanden
• Bestanden op website: de bestanden die je hier toevoegt verschijnen op de
verenigingengids van Stad Oostende en zijn zichtbaar voor de burger (Vb. een
huishoudelijk reglement voor nieuwe leden).
• Bijlagen voor subsidiedossiers: Via dit luik kan je alle nodige
standaarddocumenten uploaden die noodzakelijk zijn voor een
subsidieaanvraag Alle verenigingen moeten hier een bankdocument

toevoegen met benaming van de rekening waarop wordt overgeschreven en
het rekeningnummer. Het rekeningnummer moet op naam staan van de
vereniging.
Indien je vereniging een rechtspersoon betreft, vb. VZW, dan hebben we ook
volgende documenten nodig:
•

Statuten oprichting/doel vereniging

•

Statuten met huidige samenstelling bestuur/functie aanvrager

Deze documenten dienen louter voor het indienen van subsidiedossiers en
zullen niet op de verenigingengids van Stad Oostende verschijnen.
•
•

Foto’s: Hier kan je een foto of logo van je vereniging toevoegen. Dit zal op
de verenigingengids van Stad Oostende verschijnen.
Sfeerbeeld: Hier kan je een foto of logo van je vereniging toevoegen. Dit
zal op de verenigingengids van Stad Oostende verschijnen.

Vergeet niet om bij elk tabblad te klikken op ‘wijzigingen opslaan’! Deze knop staat
onderaan de webpagina.

INVULLEN VAN DIGITALE FORMULIEREN (BV. ERKENNING- OF
SUBSIDIEAANVRAGEN)
1. Ga naar jouw ‘mijn-Oostende profiel’ en klik op nieuwe aanvraag bij de rubriek ‘Start een nieuw
dossier’.
2. Onder de titel Sport kan je alle beschikbare formulieren terugvinden die voor de
sportverenigingen nuttig/actueel zijn. Je klikt op het gewenste formulier.
3. Je krijgt bij elk formulier vooraf een overzicht van de ‘standaardgegevens’ van je vereniging.
Indien wijzigingen aangewezen zijn (bv. andere voorzitter) dan kan je deze aanbrengen op de
verenigingspagina vooraleer je aan de vragenlijst start.

Nuttige info:
• Via deze weg kan elk aanvraagformulier tussentijds worden opgeslaan. Zo kan een
subsidiedossier bv. op meerdere dagen worden ingevuld. Onafgewerkte vragenlijsten zal je
terugvinden via je ‘mijn Oostende-profiel.
• Gelieve rekening te houden dat subsidies enkel aangevraagd kunnen worden door een
rechtsgeldige vertegenwoordiger van de vereniging. Voor vzw’s dient deze persoon voor te
komen in de statuten.
• Benieuwd hoe jouw verenigingspagina eruit ziet voor de bezoekende burger? Neem dan een
kijkje op de verenigingengids van de Stad Oostende onder de categorie Sport.
Voor vragen kan je steeds terecht bij Wanja Surmont van de dienst Sport –
wanja.surmont@oostende.be

