Overleg: Sportraad – Raad van Bestuur
Datum: 11.10.22
Aanwezig: Dirk Poppe, Benjamin Verlet, Manu Beuselinck, Peter Beyen, Freddy Marlein, Kris Magnus, Annick
Deweert, Wim Milh, Marc Decraemer, Jean Delahaye, Tom Roels, Wanja Surmont, Bart Plasschaert
Verontschuldigd: Luc Ameloot, Jacques Denys, Nick Vanhaecke, Luc Timmerman, Johnny Dewaele, Jean
Surmont, Winny Boey, Lars Wallaeys
Datum volgende vergadering: 08 /11/22
Sportraad

Ontvangst Sportraad Stadhuis: wie/voorwaarden… ‐ Conclusie commissie
Voorafgaand aan deze vergadering kwam een commissie samen met enkele leden van de raad van bestuur om
een mogelijke ontvangst van de Sportraad op het Stadhuis te bespreken. Dirk Poppe, Marc Decraemer, Manu
Beuselinck, Jean Delahaye, Freddy Marlein en Wanja Surmont van de dienst Sport namen hieraan deel. Hieronder
een samenvatting van de conclusie van deze commissie.
Kader
Op basis van het reglement van externe relaties (zie https://www.oostende.be/officiele‐ontvangsten‐en‐
vieringen) heeft elke adviesraad jaarlijks recht op een ontvangst op het Stadhuis. Anderzijds werd de LAA
(Lifetime Achievement Award voor één verdienstelijk bestuurslid van een sportvereniging) uit het jaarlijkse Feest
van de Sport gehaald aangezien de waardigheid hiervan wat verloren ging in contrast met de viering van de
sportprestaties en deze prijs ook maar aan één persoon kon worden toegekend.
Rekening houdende met bovenstaande, stelt de commissie voor om een ontvangst op het Stadhuis van de raad
van bestuur van de Sportraad te koppelen aan een huldiging van bestuursleden van sportclubs die op deze
ontvangst vanuit de Sportraad een LAA kunnen ontvangen in aanwezigheid van enkele prominente leden van het
Stadsbestuur. Hierbij stelt de commissie volgende voorwaarden/krijtlijnen voor:







Om de waardigheid te bewaken zou dergelijke ontvangst om de 3 jaar plaatsvinden.
Gezien de maximumcapaciteit van 100 personen voor dergelijke ontvangsten komen maximaal max. 5
bestuursleden in aanmerking zodoende er nog voldoende plaats is voor clubafgevaardigden en familie.
Om als bestuurslid in aanmerking te komen moet men minimaal 20 jaar actief (geweest) zijn als
bestuurslid van een Oostendse sportvereniging.
Een bestuurslid kan de LAA maar éénmaal ontvangen in zijn/haar carrière.
Verenigingen kunnen hiervoor kandidaturen indienen bij de sportraad, gekoppeld aan een motivatie om
de kandidaat in aanmerking te nemen.
Een beperkte commissie vanuit de sportraad kiest dan op basis van de ingediende kandidaturen wie de
selectie van 5 haalt.

Op een vorige commissievergadering werd ook geopperd om een ontvangst van vrijwilligers hieraan te koppelen.
Gezien de hoeveelheid van verenigingen en het maximumaantal voor een ontvangst is dit niet opportuun.
Daarnaast werd gesteld dat de viering van vrijwilligers iets is dat binnen de sportclubs dient plaats te vinden. Een
korte enquête om de nood aan een eventuele ondersteuning hierin door de dienst Sport zal verstuurd worden
samen met een oproep voor deelname aan een AV in december.

Ontvangst atleten op stadhuis
Op basis van bovengenoemd reglement wachten enkele sporters nog op een ontvangst op het Stadhuis voor
geleverde prestaties op een BK, EK of WK afgelopen jaar. Een volgende ontvangst voor sporters werd via de
dienst Externe Relaties ingepland op 12 november. Mogelijks worden de attenties binnenkort geëvalueerd en

wordt er overgeschakeld naar een andere trofee in plaats van de nu aangeleverde schaal die, rekening houdende
met het aantal sporters die een ontvangst aanvragen, vrij duur is in aankoop. Hieronder enkele vaststellingen en
bijsturingen voor deze ontvangsten in kader van een opmerkelijke sportprestatie:




Sommigen sporters vragen tweemaal een ontvangst aan in hetzelfde kalenderjaar op basis van
verschillende prestaties. De dienst sport probeert om eventuele aanvragers hierop attent te maken en
in overleg de ontvangst uit te stellen tot alle BK’s, EK’s of WK’s van dat kalenderjaar voor de
desbetreffende sporter achter de rug zijn.
Een datum voor deze ontvangsten wordt bepaald aan de hand van de agenda’s van de betrokken
schepenen en de burgemeester. In de mate van het mogelijke wordt dit dan afgetoetst met de
betrokken sporters. Indien men niet aanwezig kan zijn dan dient een volgende datum te worden
vastgelegd.

Participatietrajecten Stadsbestuur
De participatieambtenaar van de Stad nam contact op met de sportraad om een nieuw participatietraject voor
te stellen. De voorzitter maakt eerst apart een afspraak om dit te bespreken alvorens een voorstelling te doen
aan de raad van bestuur.
Netwerkmoment verenigingen
De Overkoepelende Adviesraad Oostende (OAO) organiseert een ontmoetingsmoment en nodigt alle
geïnteresseerde verenigingen hiervoor uit op 14 oktober om 20.00 uur in OC De Blomme. Deze uitnodiging werd
door de voorzitter aan alle sportverenigingen bezorgd.
Het OAO is een overkoepeling van Oostendse adviesraden met als doel om te informeren en waar mogelijk
samen te werken. Het OAO streeft naar het doel om iedereen deel te laten uitmaken van de adviesraden en
Oostendse verenigingen met elkaar in contact te brengen.
Ouderpraatcafé M‐factor (najaar 2022 + voorjaar 2023 ikv topsport) StaVaZa
Volgende week vrijdag gaat bovengenoemde vorming voor ouders door in de cafetaria van de Spuikom. Het doel
van deze workshop is om ouders te laten nadenken over hun eigen gedrag en tegelijk worden ze ingewijd in de
basisprincipes van motiverend ouderschap (zie vorig verslag).
Voorlopig zijn er 17 inschrijvingen voor deze vorming. Clubs kregen vorige vrijdag een reminder en ook aan de
deelnemers van de trainersworkshops werd gevraagd om de oproep te verspreiden onder de ouders van hun
leden. Ook aan de leden van de Sportraad wordt gevraagd om de oproep te verspreiden.
Toelichting website Sportclubondersteuning
Op de website van de Stad werd een nieuwe tegel aangemaakt met alle info die relevant kan zijn voor
sportclubs/aanbieders. Zie: https://www.oostende.be/sportclub‐ondersteuning. De bedoeling is om alle
bestaande lokale en bovenlokale ondersteuningsinfo te bundelen en te centraliseren voor de Oostendse
sportverenigingen. Op de volgende AV zal dit ook worden toegelicht. Aan de raadsleden wordt gevraagd om de
info op de website even te bekijken en indien nodig eventuele opmerkingen/opportuniteiten door te geven in
functie van eventuele optimalisatie.

Gunning evenementen
De Sportraad krijgt veel signalen binnen inzake problemen die sportverenigingen ondervinden rond het nieuwe
platform om een vergunning voor een evenement aan te vragen (EagleBe). Het platform wordt vaak tijdens het
afwerken van een aanvraag onderbroken waardoor alle gegevens verloren gaan. Anderzijds wordt een
vergunning ook zeer laattijdig toegekend ondanks een zeer vroege aanvraag. Voor een internationale wedstrijd
is dit bv. niet leuk. De Sportraad zal alle opmerkingen/problemen bundelen en via een gezamenlijke nota kenbaar
maken aan de dienst Evenementen.

Energiecrisis: maatregelen vanwege het stadsbestuur‐ effecten op financiële toestanden clubs / eventuele
indexering subsidies
De energiecrisis heeft een impact hebben op de werking van de sportclubs die een infrastructuur huren of in
eigen beheer hebben. Er is een tussenkomst in deze kosten voorzien in het subsidiereglement clubwerking, maar
gezien de aanzienlijke stijging in energiekosten zal het voorziene bedrag ontoereikend zijn om voldoende
tegemoet te komen aan de problematiek. Op de volgende RVB zal deze problematiek verder besproken worden.
Tijdens de AV wordt advies gevraagd om de restbedragen van alle parameters binnen het desbetreffende
reglement toe te wijzen aan de parameter infrastructuur. Een wijziging van het reglement moet goedgekeurd
worden door de Gemeenteraad. Er wordt onderzocht als een wijziging van het reglement reeds van kracht kan
gaan voor begroting 2023 gebaseerd op de cijfers van 2022.
De Raad van Bestuur vindt het noodzakelijk dat de tussenkomst voor niet‐stedelijke infrastructuur reeds in 2023
verhoogd wordt.
Datum AV
Bovenstaande AV zal op 6 december doorgaan in de conferentiezaal van het Stadhuis.
Opvolging infrastructuur:
Geen wijzigingen in vergelijking met vorig verslag behalve rond het item van de klimtoren. Deze werd gisteren
officieel geopend met een demonstratie van de lokale speleoclub. Enkele aanwezige klimmers gaven op de
opening aan dat de infrastructuur zich indoor niet dient om een lengteroute aan te brengen met klimgrepen
vanwege de ronde vorm en beperkte ruimte i.f.v. valbeveiliging.
Evaluatie sportstrand
Het sportstrand ging van start op maandag 4 juli en werd afgesloten op vrijdag 26 augustus. Tijdens weekdagen
werden dagelijks sport‐ en beweegactiviteiten op het strand georganiseerd. In de voormiddag van 10.00 uur tot
11.00 uur, ’s avonds van 20.00 uur tot 21.00 uur. In de voormiddag stonden de meer ‘easy’ sportactiviteiten op
het programma (yoga, kiko, pilates,…), ’s avonds de dansvormen (zumba, fun dance, bootcamp,…). Deze
activiteiten waren gratis en toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Op woensdagnamiddag werden in
samenwerking met Oostendse sportverenigingen activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar georganiseerd
onder de noemer ‘Kidzsport’. In het totaal mocht het sportstrand maar liefst 3.234 deelnemers verwelkomen,
waarvan 128 kinderen die deelnamen aan Kidz Sport. In augustus was de opkomst iets hoger in vergelijking met
de maand juli, hier spreken we over een verschil van 147 deelnemers. De hoogste opkomst noteerden we tijdens
de lessen yoga met een maximum van 102 deelnemers en een gemiddelde van 85 deelnemers. Opmerkelijk was
het percentage Oostendenaars, dat net zoals vorig jaar een gemiddelde kende van 60%.
In samenwerking met Sport Vlaanderen werd ook het sportevenement ‘De Sportzomer’ georganiseerd op het
sportstrand. Tijdens dit event worden er door diverse sportfederaties gratis initiaties aangeboden aan gezinnen.
Op 1 dag namen 524 sportievelingen deel aan de initiaties. De samenwerking met Sport Vlaanderen verliep, zoals
altijd, zeer goed en het event blijft een mooie meerwaarde. Aan de gekoppelde Beach run stonden 215
deelnemers aan de start waarvan 43 kinderen die deelgenomen hebben aan de kids run.

De locatie was zeer goed, het podium op het strand is een eyecatcher en spreekt aan om te bewegen en de
samenwerking met de VVW Inside‐Outside verliep steeds vlot. Enkele zaken om mee rekening te houden naar
een volgende editie:


Kidz sport kende een minder groot succes dan verwacht. De activiteiten voor een ouder publiek slaan
duidelijk meer aan.



De zoektocht naar gekwalificeerde jobstudenten in de maand augustus verliep moeizaam.



De samenwerking met de uitbater van de toiletwagen (dijk sportstrand) verliep niet goed. Voor events
en andere activiteiten werd gebruik gemaakt van het toilet in de surfclub. Dit zette een zekere druk op
hun infrastructuur.



Het is aangewezen om in overleg met de dienst Toerisme gezamenlijk te communiceren over het
Sportstrand vanuit de dienst Sport en de promotie van watersport op de zee via gratis initiaties vanuit
de dienst Toerisme.

Varia
Erkenning
Een oproep om een erkenningsaanvraag in te dienen werd begin oktober verstuurd naar alle aanbieders en
verenigingen. Er volgen nog enkele reminders. De deadline om in te dienen is eind november.
Nieuwe Sportfunctionaris
Jason Peere komt binnenkort in dienst bij Sport als Sportfunctionaris. Hij komt over van de dienst openbaar
Domein.
Integratie MRC op het Feest van de Sport
Annick Deweert vraagt waarom een vermelding van de winnaars van het MRC geïntegreerd is in het Feest van
de Sport. Dit werd echter aangegeven in de vergadering van maart bij de voorstelling van het format van
loopwedstrijden door Movement.
Website zwembad (https://www.oostende.be/zwembad)
Ook de website van het zwembad kreeg een nieuw jasje om de gebruiker zo goed als mogelijk attent te maken
op de geldende regels, baanindeling, reservatie,…

