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Sportraad 

 
Opening vergadering 
De  vergadering  wordt  door  de  voorzitter  geopend  met  de  verwelkoming  van  Tom  Roels  als  het  nieuwe 
diensthoofd  Sport.  De  Sportraad  wenst  Tom  veel  succes  met  zijn  nieuwe  functie  en  kijkt  uit  naar  een 
constructieve samenwerking in de toekomst. Tom is reeds 20 jaar actief geweest als Sportpromotor en neemt 
nu de fakkel over van Marc van de Poel. 

 
 

Verruiming Dagelijks Bestuur 
Omwille  van de  coronacrisis  is het  al  een  tijdje  geleden dat de  Sportraad  is  kunnen  samenkomen. Voor de 
toekomst stelt het dagelijks bestuur stelt een verruiming voor van de samenstelling. Enkele leden van de Raad 
van Bestuur zijn bereid om hun engagement tot de Sportraad te verhogen. Onder andere Benjamin Verlet, Nick 
Vanhaecke en Lars Wallaeys maakten ondertussen hun interesse kenbaar. Op de volgende Raad van Bestuur zal 
een oproep komen naar alle leden die willen om toe te treden tot het Dagelijks Bestuur. 

 
 
Vergaderdata 2020‐2021 
De vergaderingen worden algemeen ingepland op elke eerste dinsdag van de maand. Voor de specifieke data 
wordt verwezen naar het document in bijlage.  

 
 
Nieuw logo 
Er werd een ontwerper aangesteld  (Crisp) om het nieuwe  logo  te ontwerpen. Op basis van de  feedback die 
vandaag werd gegeven zal de vormgever dit verder uitwerken. 

 
 
Organogram dienst Sport 
De indeling van de Sportdienst onderging enkele wijzigingen. Hieronder kan u het organogram terugvinden:



Organogram dienst Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Covid19: sportbeoefening en gebruik infrastructuur in kader van competitie 
Vanuit de dienst Sport werden 8 geboden opgesteld voor de georganiseerde sportbeoefening in Oostende:  

1. Een maximum van 50 personen (inclusief meerderjarige begeleiding en trainers) mag deelnemen 
aan: 
 activiteiten in georganiseerd verband door een sportclub; 
 sportkampen en stages. 

2. Beperk aantallen in functie van de beschikbare oppervlakte: 
 bewegingsactiviteiten: 1 persoon per 10 vierkante meter is aangewezen;  
 statische activiteiten: 1 persoon per 4 vierkante meter is aangewezen. 

3. Activiteiten worden zoveel mogelijk in openlucht georganiseerd. 
4. Het  dragen  van  een mondmasker  is  verplicht  binnen  de  bebouwde  kom  en  in  de  openbare 

gebouwen, behalve: 
 voor kinderen jonger dan 12 jaar; 
 binnen de actieve sportzone. 

5. Registratie van contactgegevens (minstens telefoonnummer of e‐mailadres) van de deelnemers is 
verplicht. Deze gegevens dienen na 14 kalenderdagen te worden vernietigd. 

6. Handen ontsmetten voor en na elke activiteit. 
7. Desinfecteren van gedeeld sportmateriaal na elk gebruik. 
8. Volg de protocollen die gelden voor de diverse accommodaties. 

 
Voor wat betreft het gebruik van de stedelijke infrastructuur voor competitie: 

o De kleedkamers worden opnieuw ter beschikking worden gesteld in functie van competitie. De richtlijn 
blijft echter om zo weinig mogelijk van de kleedkamers gebruik te maken. 

o Toeschouwers (voor wedstrijden) worden toegelaten, maar worden momenteel beperkt tot: 
 200 personen indoor 
 1 toeschouwer (kinderen ‐12 niet meegerekend) per speler 

o De toeschouwers hebben ook een aanmeldingsplicht 
o De circulatieplannen dienen gerespecteerd te worden 
o Maximum een half uur voor de wedstrijd is men aanwezig  
o De  tegenstanders worden  door  de  sportvereniging  zelf  op  de  hoogte  gebracht  van  de  geldende 

maatregelen 
o Er zal een gescheiden zone worden gecreëerd tussen spelers en toeschouwers 

 
Hierbij wordt wel benadrukt dat men steeds bij de dienst Sport ten rade moet gaan om de actuele richtlijnen te 
vernemen  daar  deze  via  eventuele  nieuwe ministeriële  besluiten  en  overkoepelende  richtlijnen  vanuit  de 
sportsector altijd kunnen wijzigen. 

 
 
Relanceplan 
Zoals werd aangekondigd  in het relanceplan kunnen sportverenigingen een aanvraag  indienen om beroep te 
doen op een tussenkomst op basis van: 

1. huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen, of afbetalingen van leningen tijdens de periode 
van sluiting door COVID‐19 voor niet‐stedelijke infrastructuur; 

2. extra uitgaven ten gevolgde van COVID‐19 bij de bouw of renovatie van sportinfrastructuur; 
3. aankoop  van  veiligheidsmateriaal  voor  vrijetijdsverenigingen  die  hun  werking  niet  in  stedelijke 

infrastructuur ontplooien; 
4. inkomstenverlies ten gevolge van geplande en aangekondigde sportactiviteiten tijdens de periode 17 

maart tot 30 juni die niet konden doorgaan. 

Onder  voorbehoud  van  de  goedkeuring  door  het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  zal  de 
aanvraagperiode voor deze tussenkomsten verlengd worden tot en met eind september. 

Voor meer info: https://www.oostende.be/coronasubsidie 

 



Brochure Multimove en kleutersport 
Er werd een brochure gemaakt waarin alle clubs werden opgenomen die Multimove of kleutersport aanbieden. 
De Stad wil dit aanbod mee promoten omdat een breed bewegingspallet voor onze jonge Oostendenaars cruciaal 
is en een belangrijke basis vormt voor de latere motorische ontwikkeling van het kind. Ook onze jongsten die 
instappen in het sportaanbod via de UiTPAS met kansentarief willen we zoveel mogelijk stimuleren om van dit 
aanbod gebruik te maken. Zo kunnen zij een brede bewegingsbasis ontwikkelen in plaats van zich (te) vroeg te 
richten op een specifieke sporttak. 
 
 
Maand van de Vrije Tijd 
Sport Vlaanderen annuleerde onlangs de Maand van de Sportclub. September is echter traditioneel de maand 
waarin  vele  sportclubs hun werking weer opstarten. Een Vrijetijdsmarkt organiseren  zoals  vorig  jaar om dit 
aanbod te promoten is omwille van de coronacrisis niet mogelijk.  
Het Stadsbestuur wil de vrijetijdsverenigingen echter wel nog ondersteunen bij de opstart van hun werking. Via 
de  promocampagne  ‘Maand  van  de  Vrije  Tijd’ werd  het  aanbod  van  alle  sportverenigingen  die  een  gratis 
proefmoment aanbieden gebundeld. Burgers kunnen het aanbod van alle vrijetijdsverenigingen consulteren via 
de website www.oostende.be/vrijetijd. 
Er wordt o.a. promotie gevoerd in het straatbeeld, in de diverse jeugd‐, cultuur‐, en sportcentra en op sociale 
media. 
 
 
Feest van de sport 
Het Feest van de Sport dat ging doorgaan op 13 maart werd omwille van de coronacrisis last‐minute geannuleerd. 
De nieuwe viering zal, onder voorbehoud van goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, 
doorgaan op 25 september. Met volgende aanpassingen: 

o De viering zal, in verkorte versie, coronaproof doorgaan in CC De Grote Post, maar met beperkt publiek 
in functie van de zaalcapaciteit en de geldende richtlijnen van het Cultuurcentrum. 

o De viering zal via een live‐streaming te volgen zijn voor zij die van thuis uit willen meevolgen 
o Martin Heylen kan, omwille van een operatie niet instaan voor de presentatie. Een alternatief dient 

gezocht te worden. Mogelijks kan Katja Retsin  instaan voor de presentatie. De Sportraad geeft ook 
Guga Baul aan als mogelijke optie wegens zijn ervaring, bekendheid en link met Oostende en link met 
de  sport  specifiek. Ook  kan hij  voor een  luchtige/komische  toets  zorgen. De dienst Sport gaat de 
mogelijkheden na. 

o Een receptie achteraf zal niet mogelijk zijn. We proberen onze beloftevolle/topsporters echter een 
fotoshoot aan te bieden achteraf waardoor we ze, via de lokale sportcentra, ook doorheen het jaar 
extra in de kijker willen plaatsen. 

 
 
Infrastructuur 

o De werken aan de atletiekpiste van het Verhellestadion zijn ondertussen afgerond. De werken aan het 
overdekte deel starten eind november.  
 

o Annick Deweert kaart de toestand van het dak van de Koninklijke Stallingen aan (waterlekken). Er werd 
reeds contact opgenomen met de schepen Bjorn Anseeuw om de dringende problemen aan te pakken. 
Voor  een  grote  renovatie  van  de  Koninklijke  Stallingen  blijft  het wachten  op  de  subsidie  vanuit 
Vlaanderen die voor 60% tussenkomt in de renovatiekosten.  
 

o Wat het zwembad betreft is de oplevering momenteel voorzien voor eind november. Tot eind 2020 
zullen clubs en scholen nog zwemmen in het oude bad.  
 

o De overleggen met de scholen zijn ondertussen achter de rug. Omwille van de coronacrisis en het 
toegelaten aantal zwemmers zal er voor de scholen prioriteit worden gegeven aan de lagere school. 
De stad zal in de toekomst ook de scholen logistiek en didactisch ondersteunen bij het geven van de 
zwemlessen, met prioriteit voor de gouden zwemleeftijden van de derde kleuterklas, eerste en tweede 
leerjaar. Het is immers mee de taak van de Stad om elke jonge Oostendenaar te leren zwemmen. 
 



o Wat de sportclubs betreft, zullen overleggen betreffende het nieuwe bad worden ingepland eenmaal 
de  zwembadbeheerder  terug  is uit  verlof. De  sportclubs  zullen  in  september nog gebruik  kunnen 
maken van het buitenbad om de bezettingsdruk op het binnenbad wat te verlagen. 

 
 
Diverse 

o Momenteel neemt RHK Oostende de uitbating van de bar van de Stallingen op zich tot eind december.  
 

o Wat de  commissie  subsidiëring betreft,  zal een  laatste  vergadering worden  ingepland halverwege 
oktober. 
 

o Betreffende Sportparticipatie geeft Lars Wallaeys mee dat het interessant kan zijn om, naar voorbeeld 
van Nederland, via de LO‐leerkrachten de leerlingen in kaart te brengen die niet zijn aangesloten bij 
een sportclub en deze leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan projecten als bv. Wijksport.  
 

o Wat schoolsport betreft wordt tenslotte ook nog gesignaleerd dat scholen niet echt warm lopen om 
deel  te nemen  aan  interscolaire  sportactiviteiten. Vele  scholen hebben  schrik om hun bubbels  te 
mengen. Ook is er wat terughoudendheid merkbaar betreffende de verhuur van schoolinfrastructuur 
aan sportverenigingen in kader van mogelijke besmettingen. 

 
 



Vergaderdata 2020-2021 
 

 
 

Dinsdag 25 augustus 2020   19.30 uur  Dagelijks Bestuur 
 
 
Dinsdag 6 oktober 2020   19.30 uur  Raad van Bestuur 
 
 
Dinsdag 10 november 2020  19.00 uur  Algemene Vergadering 
 
 
Dinsdag 1 december 2020   19.30 uur  Dagelijks Bestuur 
 
 
Dinsdag 5 januari 2021   19.30 uur  Dagelijks Bestuur 
 
 
Dinsdag 26 januari 2021   19.00 uur  Algemene Vergadering 
 
 
Dinsdag 2 maart 2021   19.30 uur  Raad van Bestuur 
 
 
Dinsdag 4 mei 2021    19.30 uur   Dagelijks Bestuur 
 
 
Dinsdag 1 juni 2021    19.30 uur  Raad van Bestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: vergaderzaal sporthal Spuikom, Dr. E. Moreauxlaan 1A, 8400 Oostende 
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