Gemeentelijke Sport - & Recreatie Raad
Polenplein 15
8850 Ardooie
Tel. 05 575020
e-mail: sportdienst@ardooie.be

Verslag RvB dd.18/03/2019
Aanwezig:
Jan Maeseele (vz), Hans Defour, Marijke Vandermeulen, Paul De Deygere, Jo Herman, Mario
Olivier, Guy Uyttenhove, Ludwine Devriese, Jochen Demeyere, Kris Christiaens, Noël
Vermeulen,
Terry Callens; schepen van sport
J. Vandewynckele, Tom Vanelslander; sportdienst
De aanwezigheidsuren personeel sportdienst worden gehalveerd.
Verontschuldigd: Katty Derammelaere, Geert De Batselier

De voorzitter opent de vergadering, trakteert de leden, bedankt hen voor de afgelopen jarenlange
voortreffelijke samenwerking en deelt mee dat deze rvb de laatste is waarbij hij de functie van
voorzitter opneemt.

1.Verslag der vorige vergadering. (dd. 04/02/2019 in de raadszaal van het gemeentehuis)
Dit was eerder een kennismaking met de nieuwe leden die de komende legislatuur deel zullen
uitmaken van de Raad van Bestuur van de sportraad.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.Evaluatie Statutaire algemene vergadering dd. 04/02/2019
Goeie locatie
Alles verliep vlot.
Opmerking: afspraak omtrent de gratis consumptie.

3.Voorbereiding algemene vergadering dd. 13/05/2019.
De clubs worden hierop via schrijven uitgenodigd. Hier worden eveneens de aanvraag voor het
bekomen van een subsidie en de tabel ter berekening van de subsidie bijgevoegd. Ook worden de
clubs in dit schrijven uitgenodigd de prestaties van hun leden of de clubprestaties in zijn totaliteit
kenbaar te maken om zo in aanmerking te komen voor de Huldiging van de Laureaten van de Sport.
Komen op de agenda:
3.1.Sportbeleidsplan vanuit het bestuur
Schepen van sport Terry Callens geeft een overzicht van de sport aangelegenheden in
het sportbeleid periode 2019 – 2024. Het beleid wordt opgesteld in besproken in
april.
3.2.Interviews: (Guy & Mario)
°°° Familie Claus.
Hanne (senioren)
North East Conference Championship (6 mei 2018 - Emmitsburg USA ) : 4x400
meter ZILVER - 4x100 meter BRONS - 400 meter BRONS

Prov Kamp indoor (6 januari) : goud op de 60 en 200 meter
Vlaams kampioenschap alle categorieën (27 januari): zilver op de 200
meter
BK beloften indoor (3 maart) : zilver op de 200 meter
Iwein (junioren)
Prov. Kamp indoor (6 januari) : zilver bij kogelstoten
Ellen Claus (senioren)
Prov Kamp indoor (6 januari) : goud bij verspringen
Petra Depypere (masters)
Prov Kamp aflossing : 4x400 meter GOUD
BK aflossing : 4x800 meter ZILVER
°°° Bram Verbrugghe,
Werd geselecteerd voor de special Olympics in Abu Dhabi. Hij verdedigt het
doel van de Belgische driekleur nationale ploeg.
°°° Wouter Peeters
Heeft een passie voor het mountainbiken. Neemt deel aan De Absa Cape Epic
in Zuid Afrika die al jaren op zijn bucketlist staat. Tijdens de tocht wordt er
624 kilometer afgelegd in 8 dagen en vond plaats tussen 17 en 24 maart.
3.3.Uitleg verenigingsvergoeding. (Guy)
Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen vrijwilligersvergoeding
en verenigingsvergoeding. Beide types van vergoeding zijn niet belastbaar. Bij de
vrijwilligersvergoeding kan/mag er maximaal 2 uur per dag gepresteerd worden met
een maximum van € 32/dag en een maximum van € 1.342,00 op jaarbasis. Bij de
verenigingsvergoeding mag/kan er € 500/maand verdiend worden. Dit maakt dus een
fraai verschil uit! Bij het principe van de verenigingsvergoeding gelden ook nog een
aantal bijkomende voorwaarden.
3.4.Huldiging Laureaten van de Sport. (Guy & Mario)
Vermeldenswaardige prestaties worden gehuldigd.
Vanuit de sportraad:
De kandidaten die hun kandidatuur indienden voor de sportprijs:
Auri Callewaert (St.Martinusruiters)
8-tal Groepsdressuur (St. Martinus)
Interclub – Team ( Judoclub Ardooie)
Wout Vansimaeys ( Individueel)
Wout Godderis (Individueel)
Puskas – 17 (MVC Puskas)
Sabine Dejaeghere (Individueel)
Judoclub Ardooie: 8 titels
Judoclub Koolskamp: Michelle Lievens
Hanne, Ellen, Iwein Claus en Petra Depypere.

4.Programma sportdienst 2019. (zie bijlage)
Het programma wordt overlopen en de nodige info verstrekt.

5.Aanvraag erkenning
° Supportersclub Loran Cassaert. (zie bijlage)
Roland Traversier richtte een schrijven naar het CBS om toelating voor het oprichten
van een supportersclub van wielrenner Loran Cassaert. Loran is de zoon van ex
Koolskampenaars Geert Cassaert en Manuela Cousee. Momenteel woont het gezin in
Roeselare.
De sportraad merkt op dat de renner (Loran Cassaert) zelf niet woonachting is in
Ardooie, het lokaal is daarentegen wel op grondgebied Ardooie. Ook kunnen
supportersclubs niet erkend worden.
De sportraad adviseert bijgevolg de aanvraag negatief.
Afhuren van de zalen aan verenigingstarief is eveneens geen materie van de
sportraad.
° TC Vitesse.
Voorzitter:
Secretaris:
Clublokaal:
Aantal leden:
Oprichtingsdatum:
E-mail:
Activiteiten:

Katty Degrande, Roeselaarsestraat 92, Ardooie
Stepfanie Decoene, Langemarkstraat 11, Merkem
Bockor Café, Ardooie
12
02/03/2019
katty.degrand@skynet.be
Cyclocross team, actief bij de Landelijke Renners & Crossers.
(L.R.C.) en tijdens de zomer op de weg bij de Landelijke
Wieler Uni. (L.W.U)

Deze aanvraag kwam reeds op de agenda van 10 september 2018.
Daar de oprichtingsdatum op 02/03/2019 gedateerd is kan deze vanaf heden in
aanmerking komen voor erkenning.
Het advies van de sportraad is gunstig!
° Kaartclub “De Groene Dreve”
De aanvraag is in blijde verwachting.

6. Officiële opening looppad ’t Veld.
Vanuit de provincie komt het voorstel om de opening van het onlangs bewegwijzerde
looppad in ’t Veldbos te voorzien op dinsdag 7 mei 2019 om 19h.
Voorlopig programma:
19h
Welkom door de Burgemeester Carlos Callens
19h15 Woordje van de gedeputeerde voor de provinciedomeinen: Jurgen Vanlerberghe
19h30 Officiële opening van het loopparcours (lopers lopen 1 rondje en kunnen daarna een
hapje en een drankje krijgen in de Keunepupe.
20h00 Receptie aangeboden door de gemeente Ardooie en het provinciebestuur WestVlaanderen in de Keunepupe (waarschijnlijk zullen er een aantal genodigden al direct
naar de Keunepupe trekken dus tegen 19u30)

7. Correctie toelage Judoclub Koolskamp.
Op vraag van Judoclub Koolskamp werd de berekening de toelage 2018 herbekeken. De
toelage (2018) werd vastgesteld op € 486,46, de toelage voor 2017 bedroeg € 788,52.
Bij de berekening 2018 (impulssubsidies) werden 30 punten bij de gekwalificeerde trainers
niet ingevuld, wat neerkomt op € 278,7.
Dit punt werd reeds in het college besproken en de correctie zal worden toegekend bij de
toelage 2019. Het te verdelen totaalbedrag dient evenwel verminderd te worden met €
278,7.

8. Varia.
Volleybalclub ARVO kaart aan dat er een 6 – tal ballen kapot zijn door bruusk contact met de
nagels die door het plafond van de parket heen steken. Deze nagels werden in de
dakconstructie tijdens één of andere werkzaamheid aangebracht. (Plaatsing zonnepanelen
??)
T. Callens bespreekt dit in het college.

Volgende vergadering: 30/04
J. Vandewynckele
Versalggever

