
Raad van Bestuur Sportraad 4 februari 2020 
 
Aanwezig 
Voorzitter: Dirk Poppe 
Ondervoorzitter: Jacques Denys  
Secretaris: Marc Decraemer 
Pr: Jean Delahaye  
Lid: Saskia Rotsaert 
Lid: Luc Ameloot 
Lid: Wim Milh 
Lid: Manu Beuselinck 
Lid: Nick Vanhaecke 
Lid: Freddy Marlein 
Lid: Carine Devogelaere 
Schepen sport: Bart Plasschaert 
Dienst Sport: Marc Van de Poel 
Dienst Sport: Wanja Surmont 

Verontschuldigd 
Lid: Hans Lamoot 
Lid: Johnny Dewaele 
Lid: Peter Beyen 
Lid: Marc Deldaele 
Lid: Annick Deweert 
Lid: Stef Vansteenhuyse 
Lid: Philippe Develter 
 

 
 

1. Evaluatie Algemene Vergadering 
De opkomst voor de AV was opnieuw groot. Het tijdstip van aanmelden dient wel verlaat 
te worden. Nu waren enkele genodigden al om 18u30 aanwezig en moesten zij een uur 
wachten voor de start. Dit zorgt voor frustratie. Er is wel een voorkeur om de AV’s op het 
Stadhuis te laten doorgaan. Meerdere micro’s of een betere geluidsinstallatie is wel 
aangewezen. Voor de toelichting van verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld 
infrastructuur is het wenselijk dat deze door de verantwoordelijke schepen gegeven 
worden. De statutaire vergadering van eind januari blijft verplicht en gaat jaarlijks door op 
de laatste dinsdag van januari. Deze zal aangevuld worden met AV(’s) in de loop van het 
jaar om evoluties/nieuwe zaken toe te lichten.  

 
2. Feest van de Sport 
De organisatie is grotendeels vastgelegd. Hieronder een samenvatting:  
 

 Het feest gaat door op  vrijdag 13 maart om 20u00 in CC De Grote Post (Deuren 
om 19u35) 

 Uitnodigingen worden eerstdaags verstuurd 
 Presentatie: Martin Heylen 
 Er zijn voorlopig 3 optredens voorzien. Misschien komt hier nog een optreden bij 

van turnclub De Zeester. Volgende optredens liggen wel al vast: 
o Openingsoptreden WIK 
o Optreden Martijn Debbaut 
o Optreden FAVOR’ite Dance Spot 

 Drank voor de receptie achteraf wordt afgenomen van de Grote Post, maar wij 
dienen in te staan voor de bediening. Op de volgende RVB zal een oproep 
gelanceerd worden om hiervoor een handje toe te steken. Qua consumpties zullen 
volgende zaken voorzien worden. 

o Wijn (wit/rood) 
o Fruitsap 
o Water 
o Bier 
o Chips of nootjes voor op de tafels 

 Inschrijvingen worden geregeld via de dienst Sport en worden nauw opgevolgd in 
functie van het aantal zetels. De aantallen van vorig jaar liggen in lijn met het aantal 
beschikbare plaatsen (431). 



 We proberen te mikken op een kortere/krachtigere viering. De uitreiking van de 
sportprijzen jeugd zal in één moment gebeuren op het podium. 

 Er zal een stretchwall worden geplaatst met de namen van de genomineerden. Dit 
om foto’s te nemen voor en na de voorstelling 

 
3. Ingezonden agendapunten/Varia 
Wim Milh: datum volgende commissie Sportkans 
Een adviesvraag betreffende integratie in de UiTPAS zal worden voorgelegd aan de RVB 
op een volgende vergadering. Voorlopig wordt geen nieuwe commissie gepland. Het is 
echter niet de bedoeling om deze op te doeken. In een latere fase kan de commissie 
bijeengeroepen worden om de huidige gang van zaken te evalueren of om zich te buigen 
over een nieuw thema (bv. Buurtsport). 
 
Carine Devogelaere: planning zwembadcommissie/stand van zaken 

 Eerst dienen de openingstijden vastgelegd te worden en dient het gebruik van de 
scholen en particulieren in kaart te worden gebracht vooraleer gesprekken gepland 
kunnen worden met de clubs. Dit in functie van het bepalen van het aantal 
beschikbare banen voor de sportverenigingen.  

 De periode om te zoeken naar een concessionaris voor de bar zal worden verlengd 
met een aantal weken. Deze zal door FARYS worden aangesteld. Voor de clubs 
zal er een voordeeltarief zijn voor afname aan de bar.  

 Voor de clubs zou er wel een mogelijkheid zijn om het zwembad te verlaten via de 
vergaderlokalen waardoor zij daar langer dan de openingsuren aanwezig kunnen 
zijn. 

 Vanaf 1 maart zal een nieuwe zwembadbeheerder worden aangesteld. Het 
zwembad zal onder beheer van de dienst Sport komen. De toewijzing van 
banen/gebruikstijden zal op dezelfde manier gebeuren als de toewijzing/invulling 
van de sportzalen. 

 
Vieringen topsporters Stadhuis 
Een reglement dringt zich op om de vieringen van topsportprestaties te regelen vanuit het 
Stadsbestuur. Er dient een systeem van communicatie te worden opgezet met de clubs 
om uitzonderlijke prestaties kenbaar te maken aan het Stadsbestuur om ervoor te zorgen 
dat zeker niemand vergeten wordt. 
 
Logo Sportraad 
Dirk geeft nog mee dat er vanuit de Sportraad een nieuw logo zal ontwikkeld worden om 
zich te onderscheiden van de huisstijl van de Stad. 

 
De volgende Raad van Bestuur is gepland op 3 maart. 


