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

Verslag RvB dd.30/04/2019
Aanwezig:
Mario Olivier (vz), Hans Defour, Marijke Vandermeulen, Jo Herman, Guy Uyttenhove,
Ludwine Devriese, Jochen Demeyere, Kris Christiaens, Noël Vermeulen, Katty Derammelaere,
Terry Callens; schepen van sport
J. Vandewynckele, Tom Vanelslander; sportdienst
Verontschuldigd: Geert De Batselier, Jan Maeseele

Jan Maeseele vertoeft momenteel nog in het ziekenhuis. Hij is reeds een aantal weken opgenomen
en dient volgende week nog een operatieve ingreep te ondergaan. Hij doet de groeten aan de
sportraadleden en hoopt de groep ASAP te kunnen vervoegen.
Tevens laat hij zich verontschuldigen op de statutaire bijeenkomst van de sportraad dd. 13 05 2019.
Mario Olivier zit voor de eerste maal de raad van bestuur voor als voorzitter in opvolging van Jan
Maeseele. De vergadering vangt een half uurtje vroeger dan op het gewone uur aan daar er nog een
aantal leden iets later in de avond nog een andere verplichting hebben.
1.Verslag bijeenkomst 18 maart 2019.
Benaming club T.C. Vitesse is niet correct. In plaats van een Tennis Club gaat het hier om een
wielerclub: Cycling Team Vitesse. (C.T. Vitesse)
Het verslag wordt goedgekeurd.
2.Statutaire Algemene Vergadering 2019.
Maandag 13 05 2019
Programma:
19:00-19:30
19:30

19:40
19:50
20:00

20:10
20:20
20:30

Ontvangst
Welkom vz. Mario Olivier.
Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 04
februari 2019
Schepen van Sport Terry Callens
Verenigingsvergoeding. Guy Uyttenhove) + vraagstelling
Sportpersoonlijkheden ( + interview)
Senna Dewulf
Bram Verbrugge
Koen Claus en Iwein Claus
Petra en Hanne Claus ( vanaf 20:00)
Burgemeester Karlos Callens
Huldiging Laureaten van de Sport 2019 ( Jochen en Kris )
Administratieve aangelegenheden: sportdienst

Marijke en Katty verzorgen de ontvangst.
Interview sportpersoonlijkheden (Guy)
Het valt niet mee Bram Verbrugge een interview af te nemen daar de meeste vragen
met ja of nee beantwoord worden.
Senna Dewulf is een 16-jarige danser en balletdanser. Hij woont niet in Ardooie, maar
Senna is de kleinzoon van de uitbaters van de bolletra. Senna volgt onderwijs aan de
Antwerpse balletschool.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrNYa6Zbavo
https://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/balletdanser-senna-dewulf-uit-izegem-magop-exclusieve-stage-in-rusland/article-normal-371613.html?cookie_check=1556804133

Schepen Terry Callens zal het inhoudelijk hoofdzakelijk hebben over het meerjarenplan sport
2019 – 2024.
Guy houdt de uitleg inzake de verenigingsvergoeding zo eenvoudig mogelijk. Deze materie is
vatbaar voor misverstanden. Er is een duidelijk verschil met de regelgeving inzake de
vrijwilligersvergoeding.
Jochen en Kris nemen de Huldiging voor hun rekening. De burgemeester en de schepen van
sport overhandigen de trofeeën.
Worden gehuldigd:
Kandidaturen Sportprijs 2018
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)
Nieuw:
Pauline Vanhaeverbeke (St. Martinus pony ‘s)
4-tal midden, Provinciaal kampioen dressuur BB2 (Sint Martinus)
Michelle Lievens (Judoclub Koolskamp)
Daar interclub team Judoclub Ardooie de Sportprijs behaalde worden ze niet aan het
lijstje van de gehuldigde sporters toegevoegd. Overige kandidaturen van Judoclub
Ardooie kunnen wel nog, na indiening ervan, in aanmerking komen.
Er wordt één trofee per gehuldigde voorzien, ongeacht dit een individu of een team
is.
Joris bezorgt de nodige info aan Jochen en Kris.

3.Opening looppad ’t Veld.

Tot op maandag waren er uitzonderlijk weinig inschrijvingen. Er werd vanuit de provincie een
uitnodiging verstuurd aan de gemeenteraadsleden en de sportraad leden. Hierop kon
rechtstreeks ingeschreven worden. Deze manier van communicatie verliep echter niet altijd
voor 100%.
Een deel van de sportraadleden hebben zich reeds online ingeschreven.
Zullen aanwezig zijn: Mario O., Guy U., Hans D., Jochen D., Kris C., Noël V., Jo H. en Geert D.
Leden van de gemeenteraad:
Terry C.,Kathleen V., Linda D., C. Vandewaetere, Chantal V., Sibylle V.
Joggingclub De Vrije Sporters werd aangeschreven (Kurt Vanthomme) om het looppad na de
officiële plechtigheid in te lopen. Hierop kwam er een positieve reactie.
4. Varia
Parking sporthal.
Op zondag 28 04 was er een auto – tuning in evenementenhal De Ark. Ook werd de
parking volledig ingepalmd door deze activiteit. Gebruikers van de sporthal en/of de
voetbalterreinen kregen geen toegang tot de parking en waren verplicht hun auto te
parkeren op een andere locatie.
In de voormiddag (tijdens de auto – tuning) waren er in de sporthal 2 volleybal
bekerwedstrijden. Dit maakt 4 ploegen. Er was tevens een
competitievoetbalwedstrijd KVC U21 – Wervik en in de kantine een eind seizoen
feestje van de U17. De sportraad vindt het wenselijk dat er uiteindelijk toch een
aantal parkeerruimtes voor de sporthalgebruiker en het voetbal beschikbaar blijven.
Wandklokken in beide sportzalen.
BC Arkobad (Marijke) stelt de vraag of er in beide zalen een wandklok kan
aangebracht worden? De sportraad beaamt dit voorstel en duidt er op dat het
interessant is dat de sporter op ieder moment op de hoogte is van de tijd en wanneer
de activiteit dient beëindigd te worden.

Opgemaakt in vergadering dd. 30 04
J. Vandewynckele
Verslaggever

