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1.

Verslag 30 04 2019
•

Opmerkingen:
De familie Claus ontving geen trofee. Dit hadden ze daarentegen wel verwacht! De familie
was uitgenodigd voor een interview. De trofeeën werden nadien bezorgd.
Raadslid Jan Maeseele merkt op dat er een groot aantal clubs op de algemene vergadering
niet aanwezig waren. Dit betekent echter niet dat ze niet meer bestaan. De clubs worden
aangeschreven en dienen te bevestigen of ze al dan niet nog actief bezig zijn.

•

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vlaamse Veldloopnamiddag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Datum: 25/09/2019
Locatie: Volksplein
Sporttechnisch: De omloop wordt opgezet (en “afgebroken”) door de technische dienst.
Reeksen: zie folder (bijlage)
Medewerkers sportraad: Katty, Ludwine, Geert de Batselier, Pol ?, Noël, Mario
Speaker: Tom
Sfeerbeelden + reportage: Luc Lambert
Drankgelegenheid: de Sprange is toegankelijk voor het publiek.
Geluidsinstallatie: Geluidsbox spinning of materiaal Goe Beezig.
Voorlopers: de voorzitter doet het voorstel om dezelfde voorlopers in te schakelen idem
vorige editie (2018). Hierop komt er geen reactie. Er wordt vanuit de sportdienst gemeld dat
er 3 voorlopers inzetbaar zijn: Pieter Neirynck, Koen en Ellen Claus.
Er zijn bepaalde voorstellen vanuit de leerkrachten van de diverse deelnemende scholen om
de Veldloopnamiddag tijdens de schooluren te laten doorgaan. Dit heeft uiteraard zijn voor en nadelen. Wordt in de nabije toekomst verder behandeld!

3. Aanvraag erkenning nieuwe sportclub.
Naam vereniging:
Voorzitter:

Rosavo
Sarah Lievens
Brabantstraat 31, 8850 Ardooie
0474 480396

Secretaris:

Kimara Goethals

Oude Lichterveldsestraat 76, 8850 Ardooie
0472 457149
Clublokaal:
Aantal leden:
Datum oprichting:
E-mail correspondent

Bockor café
12
8 / 8 / 2019
kimara.goethals@gmail.com

Omschrijving van de activiteiten of doel van de vereniging:
Recreatieve volleybalploeg met een wekelijkse bijeenkomst. Ofwel spelen we wedstrijden in
Ardooie ofwel op verplaatsing. Vaak worden ook trainingen georganiseerd.
Aanvraag op datum van: 09/ 08/ 2019
De sportraad adviseert gunstig en stuurt dit door aan het college. De Club dient wel 1 jaar te
bestaan vooraleer een toelage kan toegekend worden.

4. Toelagen 2019.
•

De leden van de raad van bestuur ontvangen de lijst met de toelagen aan de sportclubs 2019.
Deze werden door een beperkt comité voorafgaandelijk besproken.

•

De toelage bedragen zijn afhankelijk van de ingevulde info – lijsten (door de club zelf) en van
het aantal clubs die in aanmerking komen voor een toelage.

•

Merk op dat het niet verplicht is om op de statutaire algemene vergadering om van een
toelage te kunnen genieten.

•

Opmerkingen:
➢

➢
➢

Opmerkelijke stijging van de toelage Judoclub Koolskamp. Dit is te wijten
aan een correctie van de berekening in 2018. Dit tekort werd verrekend met
de toelagen van 2019.
Judoclub Ardooie: Toelage in 2018: € 1.475,21, in 2019: € 1.688,08
Bij de meeste clubs is er een vermindering van de toelage. Dit is afhankelijk
van het aantal ingediende aanvragen en de uitgevoerde correcties en extra
toelagen.

5. Varia
•

Extra toelage jubileum
Wordt er vanuit het gemeentebestuur een extra toelage voorzien voor een sportclub ( of andere
vereniging) ter aanleiding van een jubileum jaar? Wordt dit ergens bepaald?
Er werd in het verleden 2.500 Bef extra voorzien. (€ 62,50) Dit was enkel het geval voor een
jubileum, meervoud van 25 jaar.

•

Aankoop nieuwe volleybal palen in zaal 1: ok.

•

Locatie sportkooi.
Na een tijdje op en af wegen is er uiteindelijk beslist dat de sportkooi ingepland wordt op het
grasterrein palend aan de verbouwingwerken aan het gemeentehuis. Dit is op een centrale locatie
en er is meer toezicht en controle.

•

Aanleg kunstgras voetbalveld.

De sportdienst maakt een aanbesteding op tegen eind september. De aanleg van een kunstgras
voetbalveld betekent dat er altijd kan gevoetbald worden (wedstrijd/training). Het
gemeentebestuur opteert voor voetbalveld 2.
•

Legionella.
Diverse gemeentelijke gebouwen werden aan een professioneel onderzoek onderworpen. De
bacterie werden uiteindelijk vastgesteld in de kleedkamers van Olympic Koolskamp. Het probleem
is inmiddels opgelost. De infrastructuur kan opnieuw in gebruik worden.

•

Verlichting voetbalterreinen.
Onmiddellijk na de training of wedstijd dient de verlichting uitgeschakeld te worden, wat dan ook
meestal gebeurt. Tijdens de wedstrijd tegen Dosko Beveren was er een uitzondering daar er een
aantal activiteiten buiten werden georganiseerd.

•

Looppiste De Waterbek.
Het bestaande looppad wordt voorzien van een toplaag die een betere loop kwaliteit zal
garanderen.

•

Toegankelijkheid cafetaria.
Uitbater Geert Naessens onderging een operatieve ingreep. Hij was hierdoor 3 maand van het
werk afwezig, weliswaar tijdens de maanden met een mindere drukte of bezetting. Het wordt
toch aangeraden om in een vervanging te voorzien bij afwezigheid van de cafetaria uitbater. Hij is
terug gestart op zondag 08 09.

•

Huur E.H. De Ark.
De Spartastappers organiseren een wandeltocht op zaterdag 14/09 a.s. De vz. Merkt op dat er
eveneens op de dag ervoor een huurprijs aangerekend wordt, gelijkgesteld aan de dag van de
activiteit. Kan het tarief voor de dagen van voorbereiding niet aangepast (verminderd) worden?

•

Leverancier van de dranken op De Ark is vanaf 01 08 2019 Bevernaege uit Lichtervelde.

•

Volgende bijeenkomst: Maandag 21/10/2019

