Gemeentelijke Sport – en Recreatie Raad
8850 Ardooie
tel.
051 575020
fax.
051 745398
E-mail:
sportdienst@ardooie.be

Ardooie, 18 april 2019,

Aan

de Ardooise sportclubs,

Betreft:

Statutaire Algemene Vergadering 2019

Geachte,

Maandag 13 mei a.s. is de datum waarop de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de sportraad plaatsvindt.
Locatie: Cafetaria sportcentrum De Ark, Melkerijstraat 2A
Aanvang: 19:30
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Ontvangst
Verwelkoming door voorzitter dhr. Mario Olivier
Goedkeuring Verslag stat. Algemene Vergadering 2018
Toespraak Schepen van Sport Mevr. Terry Callens
Sportpersoonlijkheden
Gastspreker
Toespraak burgemeester dhr. Karlos Callens
Laureaten van de Sport (1)
Administratieve aangelegenheden

Laureaten van de Sport (1)
Omschrijvingen van kandidaturen voor de Huldiging van de Laureaten van de Sport 2018 kunnen via het hierbij gevoegde
formulier afgegeven of per mail ( sportdienst@ardooie.be ) meegedeeld worden via de sportdienst, vóór 05 mei a.s. Na
inzage van de kandidatuurstelling volgt er vanuit de sportraad een officiële uitnodiging.
( Let wel: Het betreft prestaties periode 01 mei 2018 – 30 april 2019 )
Aanvraagformulier subsidie 2019 & gegevensblad gemeentelijke subsidie 2019
Beide documenten dienen ingevuld en pas op de statutaire AV dd. 13 05, afgegeven te worden.
De berekening van de subsidiebedragen wordt gekoppeld aan het huidige subsidiereglement.
Clubbestand
Een courante database van het clubbestand is van groot belang. Het bijgevoegde bestuurssamenstellingsformulier geldt dan
ook als enige weergave van de huidige bestuurssamenstelling. Om gelijkvormigheid (adressenbestand
gemeentebestuur/sportdienst/sportraad ) na te streven wordt U verzocht het bijgevoegde formulier in of aan te vullen en
aan te passen indien nodig. Het formulier dient volledig ingevuld te worden.
Aandacht voor:
• Wie geen aanvraagformulier toelage indient, kan uiteraard niet van een toelage genieten!
• De aanwezigheid op de Algemene Vergadering wordt gekoppeld aan extra punten in de subsidie berekening!
Alle formulieren kunnen vanaf 20/04 via internet gedownload worden. (Website www.ardooie.be / sport / sportraad /
algemene vergadering)
Indien dit schrijven niet correct is geadresseerd, gelieve deze aan de momenteel bevoegde clubverantwoordelijken te
bezorgen.
In de hoop U op de statutaire algemene vergadering 2019 te kunnen begroeten,
Namens de Gemeentelijke sportraad

Mario Olivier
Voorzitter

Guy Uyttenhove
Secretaris

