
Overleg: Sportraad – Raad van Bestuur 

Datum: 07.02.23 

Aanwezig:  Dirk  Poppe,  Peter  Beyen,  Jean  Delahaye, Marc  Decraemer,  Freddy Marlein,  Benjamin 

Verlet, Annick Deweert, Rosita Allary, Tom Roels, Wanja Surmont  

Verontschuldigd: Philippe Develter, Manu Beuselinck, Jacques Denys, Nick Vanhaecke, Kris Magnus, 

Johnny Dewaele, Luc Ameloot, Jean Surmont, Luc Timmerman, Winnie Boey, Bart Plasschaert 

Datum volgende vergadering: Raad van Bestuur op 7 maart 2023. 

Sportraad 

Goedkeuring balans 2022 

Hieronder een overzicht van de voorgestelde balans: 

 
 

Carine  Devogelaere wordt  vervangen  door  Luc  Timmerman  als  commissaris/revisor.  De  bedrukte 

mokken werden gegeven aan de aanwezigen op de vorige Raad van Bestuur. Ook de verontschuldigden 

zullen  nog  een mok  kunnen  verkrijgen.  De  aangekochte  handdoeken  zullen  gebruikt worden  als 

attentie vanuit de Sportraad bij uitnodigingen op o.a. vieringen op het Stadhuis, evenementen,… 

 

De goedkeuring van deze balans zal worden voorgelegd aan de leden van de AV via mail, maar hiervoor 

zal geen vergadering worden bijeengeroepen gezien er eind 2022 al een AV was.. 

 

Data vergaderingen voorjaar 2023  

Hieronder een overzicht van de geplande vergaderingen voor de Sportraad in 2023. 

Datum  Tijdstip  Type vergadering 

Dinsdag 7 februari  19.30 uur  Raad van Bestuur 

Dinsdag 7 maart  19.30 uur  Raad van Bestuur 

Dinsdag 7 maart  19.30 uur  Raad van Bestuur 

Zaterdag 4 maart  ontbijtvergadering  Denkdag 

Dinsdag 14 maart  19.30 uur  Werkgroep adviesraden 

Dinsdag 2 mei  19.30 uur  Thema avond 

Dinsdag 6 juni  19.30 uur  Raad van Bestuur 

 



De denkdag is exclusief bedoeld voor de leden van de Raad van Bestuur inzake visievorming van de 

Sportraad  naar  de  toekomst  en  het  opstellen  van  een memorandum  in  functie  van  de  volgende 

verkiezingen. 

 

De thema‐avond zal een vorm van een algemene vergadering zijn waarbij gewerkt zal worden met 

rondetafelgesprekken over diverse thema’s. Daarnaast kunnen de aanwezige verenigingen die binnen 

een gelijkaardige sporttak actief zijn ook samen rond de tafel worden gezet om ideeën uit te wisselen 

en naar elkaar toe te groeien. 

 

Voor grote vergaderingen zoals bv. de AV zal gekeken worden naar geschikte auditoria (bv. van het 

Vesaliusinstituut) gezien op de afgelopen AV in de conferentiezaal door veel leden werd aangegeven 

dat de presentatie op de achterste rijen niet goed zichtbaar was. 

 
Uittreksel strafregister jeugd 

Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving 

Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts 

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing vanaf 1 februari en houdt concreet in dat iedereen die met 

kinderen of jongeren wil werken (trainer, begeleider sportkamp,…) een uittreksel van het strafregister 

moet  voorleggen  aan  de  sportorganisatie  waar  ze  een  overeenkomst  mee  afsluit.  Voor  een 

samenvatting kunnen clubs terecht via de website van de Vlaamse Sportfederatie. Voor uitgebreide 

info kan men het draaiboek nalezen van Sport Vlaanderen dat men ontwikkelde voor de sportsector. 

 

De dienst Sport van de Stad zal zich uiteraard in regel stellen met deze wetgeving. Voor de clubs die 

via  een  samenwerking met  de dienst  Sport  (Sportkampen, Wijksport,  initiaties op  scholen,…)  een 

lesgever aanreiken  is het de verantwoordelijkheid van de club om dit op orde te stellen. De dienst 

Sport gaat ervan uit dat de aangeleverde lesgever in regel zal zijn. 

   
Nieuwsbrief Sportraad  

De Sportraad ambieert om maandelijks een nieuwsbrief op te stellen naar alle Oostendse clubs met 

gebundelde en relevante info vanuit de bovenlokale sportsector (bv. bovenstaand item) en de lokale 

sector (bv. evenementen van clubs,…). 

 

De dienst Sport geeft in dit kader mee dat: 

- zij  in  het  verleden  al  dergelijke  nieuwsbrieven  heeft  opgesteld  naar  alle  clubs  en  dat  de 

achterliggende  cijfers  aangeven  dat  er maar weinig  clubs  gaan  doorklikken  (20‐30%)  naar 

specifieke thema’s; 

- zij vaak het signaal krijgt vanuit de verenigingen dat de mailbox overbelast geraakt met o.a. 

mails vanuit de Stad, Sport Vlaanderen, de Sportfederaties,… waarbij ook vaak dezelfde items 

aan bod komen;  

 

Navraag bij de aanwezige leden van de Raad van bestuur leert dat niet elke aanwezige clubbestuurder 

de info via de federatie ontvangt. De kwaliteit en snelheid van communicatie alsook de interpretatie 

van regelgevingen kan verschillen van federatie tot federatie en doorgestuurde info blijft vaak hangen 

bij de secretaris. Om actuele en correcte  info om op  te nemen  in deze nieuwsbrief wordt dan ook 

geadviseerd  om  telkens  te  verwijzen  naar  de  website  van  de  Vlaamse  Sportfederatie 

(koepelorganisatie van sportfederaties) of Sport Vlaanderen.  

 

 



Sportgids editie 2023 

De Sportraad zal naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een Sportgids drukken met een overzicht van alle 

gekende clubs in Oostende.  

 

Evaluatie Feest van de Sport 2022 / Voorbereidingen 2023  

In  functie  van  de  volgende  editie werden  de  bevindingen  van  het  afgelopen  Feest  van  de  sport 

afgetoetst met de aanwezig  leden. De bevindingen waren over het algemeen goed, maar over de 

presentatie  zijn  de meningen  verdeeld. De  keuze  voor  lokale  verenigingen  voor  de  optredens  zal 

behouden blijven. Met betrekking tot het onthaal  zal niet meer worden gewerkt met gereserveerde 

zitplaatsen  per  club.  Voor  de  volgende  editie  van  het  Feest  van  de  Sport  werd  1  december 

voorbehouden in Cultuurcentrum De Grote Post. 

 

Commissiewerking  

Er bestaat al een  turnsportcommissie  tussen de betrokken clubs en de dienst Sport. Naar analogie 

hiervan kunnen ook andere commissies opportuun zijn. Welke commissies opportuun zijn zal op de 

denkdag van de Sportraad worden opgenomen. 

 

Regiowerking Sportraden  

De  regiovorming  werd  vorige  week  goedgekeurd  door  de  Vlaamse  gemeenschap 

(https://regiovorming.vlaanderen.be/)  Voor  de  Sportraad  kan  het  interessant  zijn  om  met  alle 

adviesraden binnen de regio eens samen te zitten. Met het oog op het realiseren van bijvoorbeeld 

bovenlokale sportinfrastructuur kan het interessant zijn om ideeën uit te wisselen met de gemeentes 

uit de regio Oostende. 

 

Participatietraject  

Jean Delahaye, Peter Beyen en Dirk Poppe hebben gereageerd op de enquête om dit  traject op  te 

volgen vanuit de Sportraad in samenwerking met de andere adviesraden en de dienst Participatie van 

de Stad. De bedoeling was om volgende maandag hiervoor een vergadering te beleggen, maar de leden 

die  interesse toonden zijn verhinderd. Aan de participatieambtenaar zal door de voorzitter worden 

gevraagd om een nieuwe datum voor te stellen. 

 

Volgende week donderdag zullen Wanja en Dirk aanwezig zijn op de OAO waar ook een memorandum 

op de agenda staat. 

 

Sportinitiaties tijdens de schooluren  

Naar zowel de sportclubs en de scholen werd via Sportfunctionaris Jason Peere een oproep gelanceerd 

om te peilen naar de interesse. In een volgende fase zullen de clubs en scholen ‘gematched’ worden. 

Elke school heeft recht op een halve dag initiatie door één van de geïnteresseerde clubs. Dit mag wel 

niet kaderen in een schoolsportdag. 

 

Sporttak in de kijker 

Sporttak in de kijker biedt clubs de kans om éénmalig hun sporttak in de kijker te zetten. Dit ligt in het 

verlengde  van Wijksport  en  geeft  de  clubs  de  kans  om  hun  sporttak  gericht  naar  een  specifieke 

doelgroep aan te bieden voor de niet‐gebonden sporter . 

 

 

 



Varia 

 Waarom werd schoolsport niet meer toegelicht op de algemene vergadering? 

Clubs krijgen telkens doorheen het jaar een oproep met info over de specifieke actie waarvoor 

een medewerking wordt  gevraagd. Ook  voor  schoolsport was  dit  het  geval.  Een  jaarlijkse 

opsomming van alle acties waaraan clubs hun medewerking kunnen verlenen  is niet meer 

opportuun gezien de acties doorheen het jaar ruim gecommuniceerd worden via mail. Op een 

algemene  vergadering  krijgen  clubs wel een  algemene oproep om mee  te werken  aan de 

sportpromotionele acties, maar een diepgaandere toelichting van alle mogelijke acties gaat de 

productiviteit van de vergadering niet ten goede.  

 Clubhuis Baseball en Cricket Sportpark De Schorre 

De werken aan bovengenoemd clubhuis gaan van start op maandag 13 maart. 

 

 Toelichting erkenning OC’s 

Er zal een infosessie gepland worden inzake het aanvragen van een erkenning naar alle clubs 

die  in een OC actief zijn en activiteiten aanbieden die onder de noemer sport of sportieve 

vrijetijdsbesteding kunnen vallen. 

 

 Stopzetting Damesvolley Liga A  

Dit zal op een volgende vergadering terug worden opgenomen in aanwezigheid van Philippe 

Develter voor de nodige toelichting. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


