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Verslag vorige vergadering
https://www.sport‐oostende.be/kalender
Viering Sportraad op Stadhuis. Wanja positief advies ontvangen van directeur externe
relaties. Wanja zal dit later terugkoppelen. Vraag van stadbestuur om adviesorganen te
vieren.

‐

Werkingssubsidies clubs (advies)
Als het gaat over het geven van advies op de verwerking: deze is al voorgebracht aan en
goedgekeurd door CBS. Mogelijks wat wrijving over het feit dat de verwerking niet werd
voorgelegd voor advies, maar enkele jaren terug vond een infosessie plaats rond de
Cultuurpactwetgeving die o.a. ging over aanstellen van adviesorganen.
In het verleden werd er advies gegeven op de uitwerking van de subsidies, maar dit is
overbodig en ook niet aangewezen (clubs die spreken in eigen belang). Er werd advies
gegeven op het reglement, maar advies op de toepassing van een reglement is niet nodig.
Twijfelgevallen werden intern besproken op de dienst Sport en finaal waren er geen twijfels
bij de toepassing van het reglement.
Bij klachten/betwistingen zal er advies gevraagd worden aan de Sportraad cfr. reglement,
maar voorlopig is dit niet het geval. Enkele clubs vroegen wel toelichting over het
toegekende bedrag en kregen deze ook.
In de rand: reglement kan worden gefinetuned, maar nog eens wijzigen op GR is niet
wenselijk volgens de Schepen. Er zal aan Wanja toelichting worden gevraagd of er
verbeterpunten voor wat betreft snelheid. Dirk vraagt zich af of er op de deadline harder
moet worden toegezien.

‐

Zaalbezetting 2022‐2023
Davy geeft toelichting bij de schema’s.
Lars Wallaeys vraagt de reden dat er geen aparte tarifering voor de indoorlocatie
Davy stelt dat er 1 tarief is die flexibiliteit geeft aan de gebruikers.

‐

Gezamenlijke viering sporters
Onder voorbehoud: 18 juni om 12.00 uur in het Stadhuis > 25 juni om 14.00 uur
Waterpolo, gymnastiek, petanque, dans
Luc Timmerman stelt dat de sporters uitkijken naar de viering. Er is tendens naar
groeprering van de viering wegens de overgrote vraag. Externe relaties nemen de lead

‐

Infrastructuur ‐ Zwembad



16 juni overleggen
o CODIS schoolzwemmen om 11.30 uur
o Zwemclubs clubzwemmen om 19.30 uur







Veiligheid: buitengedeelte – trap wedstrijdbad – drempel voorplein
Extra rolstoel wordt aangekocht – nav vraag DIVE+
Folder 4 talen
Zeer succesvol zwemevent ROSC – 798 zwemmers, gebruik garage, evaluatie volgt
Gael Vandenbussche vanaf juli inschakelen beheer – duobaan Jennifer

Luc Timmerman meldt de onveilige toestand aan de inkomboord. Reeds diverse ongevallen.
Tijdelijk oplossing biedt geen soelaas. De tapjes die werden geplaatst zijn niet voldoende. Recentelijk
zwaar ongeval geweest. Luc dringt aan op structurele en vooral snelle oplossing. Farys neemt
verantwoordelijkheid op zich en volgt dit dossier verder op. Kan er voorlopige constructie worden
geplaatst?
Uitkomst bespreking cafetaria mbt vraag 8% regel. Enkel toepassing korting clubleden staat vast. Ifv
transparantie zullen ze kasbonnen aantonen. Nieuw systeem zal worden uitgewerkt. Ook bepaalde
club moet BTW nummer activeren. Ook dit wordt verder onderzocht door Farys.
De attitude van de uitbater stoort de Rosc. De leden moeten hun lidmaatschap bewijzen via
clubkaart. Er hangt negatieve connotatie vast aan cafetariagebruik en leden haken af.
De 8% is hierdoor niet meer van tel ten nadele van de club. Farys is aanspreekpunt. De dienst Sport
zal dit blijven herhalen op het periodiek overleg met cafetaria’s.

‐

Investeringen
Koninklijke Stallingen
Start werken in september . Boksclub herlocatie in de fitnesszaal van de Koninklijke
Stallingen, Ostend Judo Club wijkt uit naar GO De Puzzel.
Turnsporthal
Relighting en vernieuwen materiaal : In overleg met de turnsportclubs werd juni 2022
vastgelegd als ideale datum. Vanaf 07 juni start ontruiming zaal, effectieve werken starten
week 13/06. Einde voorzien op 18/07. Bij heropening wordt nieuw materiaal geleverd (oa.
maxitrampoline, matten,…)

Clubhuis AF, Baseball, cricket (stavaza)
Start werken in de loop van oktober 2022. 1 offerte ontvangen die 150% duurder

is dan de raming.

Klimtoren (timing)
Benjamin vraagt of klimmen op de buitenzijde kan worden voorzien. Dossier wordt verder
opgevolgd door OBG. Lars vraagt of er brevetten kunnen worden gehaald. Hier is grote
vraag naar (oa. vanuit de bedrijfswereld ifv werken op hoogte)

‐

Sportstrand
Van maandag 4 juli tot vrijdag 26 augustus
Gratis – vooraf inschrijven is niet nodig
Aanbod 16+ body shape, bootcamp, fundance, kiko, Pilates, tropical dance, yoga, Zumba,
Move 60+
Aanbod 6‐12 KIdz Sport – initiaties ism clubs – Wijksport
20 juli SPORTZOMER – ism Sport Vlaanderen – initiaties
GOLFSURFEN ism Toerisme en VVW Outside
Sportstrand in beheer van dienst Evenmenten. Sportpark : Rommelmarkten en feesten via
de dienst Evenementen.

‐

Sportgids
Vandaag geleverd. Wordt verdeeld door de dienst Sport op de meest publieke plaatsen.

‐

Mededelingen dienst Sport
Sportdagen Stadspersoneel
Sportdagen 7 en 14 juni
Eerste dag groot succes – initiaties van clubs en aanbieders
Tafeltennis, American Football, Crossfit, Boogschieten, Zumba, …
Toezichters nieuwe kledij
Alle toezichters in gloednieuwe kledij
Gezicht van de Sportdienst – goede uitstraling en herkenbaarheid is belangrijk
Ontslag administratief medewerker
Nele Moerman laatste werkdag 9 juni
Vervanger nog niet gekend – examen werfreserve lopende
Pensioen directeur Vrije Tijd
Martine Meire laatste werkdag 14 juni
Vervanger nog niet gekend – examen lopende
Overlijden Peter Laforce
Vandaag bericht gekregen
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