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Sportraad
Intro
Deze raad van bestuur staat vooral in teken van de voorbereiding van de algemene vergadering van
volgende week en de goedkeuring van de jaarrekening. De voorzitter zal nog een nieuwe vergaderlink
doorsturen naar de leden voor de AV
Goedkeuring jaarrekening 2021
Hieronder respectievelijk de jaarrekening en de begroting die zal worden voorgelegd op de algemene
vergadering:

Jaarrekening

Begroting

Er waren geen opmerkingen inzake dit punt.

Agenda Algemene Vergadering
Hieronder alvast een inkijk in de ingediende agendapunten voor de algemene vergadering van
volgende week.










Goedkeuring verslag AV 2021 en goedkeuring balans
Ontslag lid RVB en verkiezing nieuw lid
Organogram dienst Sport
Infrastructuur
o Realisaties 2021 + plannen/investeringen 2022
o Publieke ruimte 2021 + plannen/investeringen 2022
Sportgids (SR)
Sportpromotie ‐ Jaaracties 2022
Uitpas 2021/2022
Toelichting verenigingensite

Van zodra de coronamaatregelen dit toelaten zal een netwerkmoment voorzien worden voor de leden
van de algemene vergadering, maar momenteel is een fysieke vergadering niet mogelijk.
Feest van de Sport: evaluatie en voorbereiding 2022 (vrijdag 16 december 2022).
Het feest voor 2022 staat gepland op vrijdag 16 december. Hierna zou het feest jaarlijks plaatsvinden
op de 2e vrijdag van december. In kader van de voorbereidingen voor de volgende editie werd er aan
de leden gevraagd wat hun bevindingen zijn. Deze kunnen steeds doorgemaild worden naar Wanja
Surmont van de dienst Sport (wanja.surmont@oostende.be).
Van de aanwezige leden waren er weinig opmerkingen. Enkel op vlak van presentatie is er een
voorkeur om opnieuw met Guga Baul te werken. De dienst Sport gaat na of dit een mogelijkheid is
voor 2022.
Advies subsidiëring en aansluiting erkende federatie in 2022
Tot gisteren konden verengingen een subsidieaanvraag indienen op basis van hun werking in 2021 en
het gekoppelde reglement. In het nieuwe reglement dat eind 2020 gelanceerd werd, is er een
algemene voorwaarde opgenomen dat de vereniging moet aangesloten zijn bij een door Sport
Vlaanderen erkende federatie, dit naar voorbeeld van vele andere steden en gemeenten. Gezien de
subsidies in 2021 werden toegekend op basis van een verdeelsleutel, zijn er bepaalde verenigingen die
eind 2021 wakker werden en niet voldeden aan deze regel. Dit is een vaststelling bij het indienen van
de aanvragen.
De Sportraad adviseert om deze clubs toch nog toe te laten en een uitstel van één maand te geven
(vanaf datum communicatie na goedkeuring door het Stadsbestuur) om een dossier in te dienen op
voorwaarde dat de vereniging kan aantonen dat ze zich in de loop van 2022 bij een erkende
sportfederatie of erkende OVSVT zullen aansluiten. De leden van deze verenigingen zouden dan
aangenomen worden op basis van een bewijs van de verzekeringsmaatschappij of andere federatie
waarbij de leden in 2021 waren aangesloten en verzekerd werden.
Vacature Sportfunctionaris
In 2021 vonden er enkele verschuivingen plaats binnen de dienst Sport. Zo heeft Gwen Mestdagh de
dienst op 1 september moeten verlaten wegens gezondheidsproblemen. Annemie Van Mieghem is
ondertussen ook gestopt als zwembadbeheerder. Er werd vorige vrijdag een nieuwe
aanstellingsprocedure goedgekeurd voor een sportfunctionaris op B‐niveau. Via deze link kan men de
vacature terugvinden. Solliciteren kan tot 20 februari.

Oostende ‘Mijn Sportstad’
In navolging van het succes van vorig jaar werd er opnieuw een fotoshoot georganiseerd in kader van
de campagne ‘Oostende, Mijn Sportstad’. Net als vorig jaar werden enkel Oostendenaars betrokken
bij de fotoshoot. Daarnaast werden ook de meeste laureaten van het voorbije Feest van de Sport
betrokken. De foto’s zullen gebruikt worden om de diverse sportcentra aan te kleden en in kader van
sportpromotionele doeleinden.

Varia
Sandrine Tas neemt deel aan de winterspelen. Net als de zomerolympiërs zal Sandrine ook in de loop
van 2022 in de kijker worden gezet.
Op de vergadering RVB wordt een datum vastgelegd voor een netwerkmoment Sportraad met de
clubs.

