Gemeentelijke sport -en recreatie raad Ardooie
Polenplein 15
8850 Ardooie
Verslag bijeenkomst Raad van Bestuur dd. 18/10/2021.
Aanwezig:
Mario Olivier, G Uyttenhove, Jo Herman, Chris Christiaens, Katty Derammelaere, Jochen Demeyere,
Hans Dufour, Jo Herman
Schepen van sport Terry Callens
Sportdienst: T. Vanelslander, J. Vandewynckele
De voorzitter opent en heet allen welkom op de eerste fysieke bijeenkomst van de sportraad na een
lange tijd.
Verontschuldigd:
Marijke Vandermeulen, Jan Maeseele, Geert De Batselier, Noël Vandermeulen, Ludwine Devriese,
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen. Wordt goedgekeurd.
2. Laureaat van de sport
Cultuur en Pers worden toegekend.
De rvb sportraad beslist om ook de sportprijs toe te kennen. Het aantal kandidaten zal
afhankelijk zijn van het aantal sportevenementen die in de periode 03/20 – 07/21
plaatsvonden.
De clubs worden aangeschreven eventuele kandidaten voor te dragen. De sportieve
prestaties lopen nog tot 15/12/21. Kandidaturen indienen vóór 20/12.
3. Evaluatie Veldloop 2021: gunstig
Ieder kind neemt deel. Verspreid over maandag, dinsdag en donderdag. Alle scholen
grondgebied Ardooie – Koolskamp namen hier aan deel. De inbreng van de leerkrachten
bestond erin het aantal gelopen rondjes te noteren. De school met het hoogste gemiddelde
was winnaar.
Dezelfde formule wordt voor editie 2022.
Eventuele aanpassing: lengte ronde + aanpassing tijdsduur lopen 1ste graad: bv. 10’ i.p.v 15’
4. Overzicht programma sportactiviteiten 2021. Wat werd verwezenlijkt, wat niet?
Zie overzicht. De punten worden toegelicht door de sportdienst. Hier was ook Covid-19 bij
een aantal activiteiten de spelbreker.
5. Procedure aanstelling cafetaria uitbater.
Op dinsdag 19/10 is er een gesprek met de enige overgebleven kandidaat. In een eerste fase
werden er 3 kandidaturen ingediend maar ten gevolge van één of andere reden ingetrokken.
In een tweede fase (indienen vóór 01/10) waren er 2 kandidaturen waarvan er één
ingetrokken werd.
Er blijft nog 1 kandidaat over. Op dinsdag 19/10 zijn er gesprekken met de kandidaat.
Hopelijk komt er hier een positief resultaat.
Update dd. 20/10: de enige kandidaat kwam niet opdagen op het sollicitatie gesprek. Wordt
verder opgevolgd.
6. Varia.

Toelage De Kolleschieters. De club meldde via de voorzitter dat er nog geen toelage voor
2020 werd uitbetaald. De club heeft wel een toelage ontvangen in 2021: € 144.
In 2020 werd geen toelage uitbetaald vanwege een ontbrekend formulier. Deze toelage ( €
66,32 ) werd samen met de toelage ’21 ( € 77,95 ) uitbetaald.
Bespreking uitbreiding sportcomplex
Het college komt samen met de architect tijdens week 25/10. Dit zal dan uiteindelijk een
duidelijker beeld geven van wat er zal gerealiseerd worden. Hier werd de opmerking
gemaakt dat paddel reeds min of meer een terugval kent. Wordt de nog bestaande
hoevewoning in het project verwerkt?
Kunstgrasveld
Vraag: is er hier een reglementering omtrent? Kan een voetbalclub hiervan gebruik maken?
De reglementering / overeenkomst is vervat in de bijlage.
Er wordt een mail verstuurd naar de Midwest-gemeenten. Het resultaat wordt verwerkt en in
volgende bijeenkomst meegedeeld.
Uit een eerste peiling blijkt dat het in bepaalde gemeenten het kunstgrasvoetbalveld aan
voetbalclubs verhuurd wordt.
Zwembad Residentie Hardoy - Orpea
Het zwembad wordt open gesteld voor verenigingen o.a. en voor aqua-fitness, seniorengym
revalidatie, …
Dit werd reeds vanuit de sportdienst naar de sportclubs toegestuurd. Hierop kwam er
uiteindelijk nog geen reactie.
Vermelden in het info-blad?
Dag en Nacht koers - Michel Wuyts (zie bijlage)
’t Hofland dd. 11/02/22
De voorzitter stelt voor om dit als sportraad gezamenlijk bij te wonen. Wie er bij wil zijn,
gelieve te verwittigen vóór 1/11.
SBM-Award 2022.
De sportdienst licht het dossier toe.
Er dient voldaan te worden aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor de
award.
Barres dansschool Starlight.
Er zijn een groot aantal inschrijvingen voor ballet. (Programma dansschool Starlight 21-22)
De activiteiten dans en ballet vinden plaats in beide sportzalen op hetzelfde moment. Er is
een tekort aan barres. Schepen van sport T. Callens stelt voor om deze barres aan te kopen
via het voorziene budget sportmateriaal 2022. Wordt opgevolgd en aangekocht eind 2021,
maar gefactureerd op 2022
Stalenboogmij Willem Tell.
Het gebeurt dat tijdens een schieting op de staande wip (Kon. Stalenboogmij Willem Tell)
pijlen zoek raken in het struikgewas dat op de bermen is aangeplant. Hierbij de vraag om de
begroeiing kort te houden.
Opgemaakt in vergadering dd. 18/10/2021.
J. Vandewynckele/verslaggever

