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1. Verslag vorige vergadering
Er werd in een vorig verslag vermeld dat de genomineerden op de eindejaarsreceptie zouden
vermeld worden. Dit was echter niet zo.
Uiteindelijk is de afspraak om in de nabije toekomst de genomineerden niet op te sommen,
dit analoog aan de pers-, cultuur- en landbouwprijs.
2. Urban Run
15/02/2020, start om 17:00
Rika Depreiter werd op de bijeenkomst uitgenodigd en geeft opsomming van de praktische
uitwerking.
Nood aan een 10-tal seingevers op de site De Ark. Mogelijke leveranciers: KVC
Ardooie, Landelijke Rijvereniging en sportraad.
Parcours:
Stationsstraat ingang LRV, rechtdoor naar kleine poortje, recht af via dolomietwegel,
via asfaltweg naar trap KVC-infrastructuur, via trap ingang secretariaat KVC, door de
kantine en terug buiten, nooduitgang naar de tribune sportzaal 1, via de ticketruimte,
trap naar beneden, ingang via de nooduitgang parketzaal, rechtdoor naar uitgang,
naar E.H. De Ark en terug naar buiten via de nooduitgang.
Er zijn beschermtapijten in de sporthal aanwezig ter bescherming van de parketvloer.
Voldoende nadar en een aantal heras hekkens voorzien.
Seingevers: verzamelen om 17:00 in de kantine van KVC Ardooie. Voorlopig zijn Tom
en Noel inzetbaar.
Aandacht voor de veiligheid bij het beklimmen en afdalen van de trappen.

Parcours op site De Ark:

3. Afhuren cafetaria zaalvoetbal.
Mail Rino Van Ruymbeke:
Beste
Graag wil ik jullie meedelen dat er een lek is in jullie chauffage, die langs het plafond loopt in de sporthal,
daar het water drupt op het speelveld , waarbij het toch heel gevaarlijk is op deze zone om te spelen.
Kunnen jullie ASAP dit laten herstellen .
Indien er vandaag zaterdag 4/1/2020 iemand zich blesseert op deze zone , worden jullie aansprakelijk
gesteld voor de geleden schade van de speler.
Graag wil ik jullie nog eens meegeven , vorige week op ons bekertornooi dat we bijna of niks terug van
warm water hadden bij het douchen.
Het vuil dat we zelf hebben opgekuist in de kleedkamers nog buiten beschouwing gelaten .
Wij betalen ook de huur , en daarom willen we dan ook waar hebben voor het geld , en zeker warm
water .
Kunnen jullie ook afzien van de huursom van 50€ voor de kantine , is ze niet open hebben jullie ook geen
inkomsten en we doen dit met plezier deze open houden , maar daar nog eens voor betalen .......!
Is het mogelijk enige feedback hierover te geven aub .
inmiddels ,
Met Vriendelijke Groeten,
Van Ruymbeke Rino

Rino Van Ruymbeke stelt, namens de zaalvoetbalcompetitie op zaterdag, de vraag of, bij
drankafname voor eigen rekening, de huur van de cafetaria ( = € 50,00 ) kan kwijtgescholden
worden? Dit is in het geval bij afwezigheid van de uitbater en de organisatie uiteindelijk de
cafetaria toegankelijk wenst te maken.
De sportraad is van mening dat er geen uitzonderingen kunnen gemaakt worden. R. Van
Ruymbeke wordt op de hoogte gebracht van het advies van de sportraad. In het geval van
afwezigheid kan er eventueel ook nog uitgeweken worden naar de kantine van KVC Ardooie.
Mail gericht aan Rino Van Ruymbeke:
Beste,
Uw vraag voor kwijtschelding van de huurprijs bij het afhuren van de cafetaria van de sporthal tijdens de competitie
op zaterdagavond, werd op de bijeenkomst van de raad van bestuur van de sportraad dd. 03 02 besproken.
Uw vraag richt zich vooral op de tijdstippen waarop de cafetariaverantwoordelijke vanwege bepaalde redenen niet
inzetbaar of beschikbaar is. Dit komt echter enkel voor in geval van ziekte. Wanneer de kantine niet toegankelijk is,
kan dit idd. een vervelende situatie zijn. De sportraad is echter van mening dat er hier moeilijk kan afgeweken
worden, vooral om précedenten te vermijden.
In het geval de uitbater niet beschikbaar is, is er in vele gevallen (data) nog altijd uitwijkruimte naar de cafetaria van
KVC Ardooie mogelijk. (Te bereiken via de tribune)

De overige punten ( lek vanwege de chauffage, vuil in de kleedkamers en koud water in de
douches) werden in een eerdere mail vanuit de sportdienst beantwoord. (06/01/2020)
Hallo Rino,
Hierbij antwoord op Uw opmerkingen.
De plassen op de sportvloer en het gebrek aan warm water zijn te wijten aan het feit dat er 2 circulatiepompen
defect waren waardoor een aantal sturingen niet meer optimaal werken. De procedure voor het vervangen van de
pompen werd onmiddellijk opgestart.
Op dit moment is men de defecte pompen aan het vervangen en zouden (indien alles vlot verloopt) de hierboven
aangehaalde problemen tegen vanavond moeten opgelost zijn.
Het vuil (lege verpakkingen o.a. …) in de kleedkamers is een gevolg van het gebruik van de kleedkamers op
vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. Het is niet haalbaar om personeel in te schakelen in het weekend voor het
reinigen van de kleedkamers. Trouwens, dezelfde opmerking werd eveneens reeds door de zondag gebruikers
gemaakt. Dit is dan ook een gevolg van het gebruik op zaterdag…..??? We gaan er dan ook van uit dat de
ploegverantwoordelijken en de gebruiker zelf dienen in te staan voor het proper achterlaten van de gebruikte
accommodatie.
Normaliter is de uitbater aanwezig en is de cafetaria toegankelijk tijdens jullie wedstrijden. Bij afhuring is de huur
bepaald op € 50,00. Hiervan kan niet worden afgestapt.
Sportieve groeten,

4. Varia.
4.1.Opmerking De Spartastappers huur evenementenhal.
De huurprijs E.H. De Ark gekoppeld aan het klaarzetten aan de dag voorafgaand aan de
activiteit bedraagt € 140,00. (= idem huur dag van de activiteit) Is hiervoor een aanpassing
mogelijk?
De Spartastappers zijn wel een sportclub maar het afhuren van R.H. De Ark is geen materie
voor de sportraad.

4.2.Wielerorganisaties.
*Cyclo Cross.
Sportraad lid Jochen Demeyer bevestigt dat de cyclo – cross ook in 2020
georganiseerd wordt. De datum wordt 15 of 22/10.
*Bink Bank.
Er is een ritaankomst voorzien dd. week 01/09. Datum dient nog bepaald.
4.3.Statutaire Algemene Vergadering.
* dd. 11/05.
* Ideeën vanuit de sportdienst:
* Interview met “oud - winnaars” trofee van sport, toen nog ingedeeld in sportvrouw,
sportman, sportclub en sportverdienste.
* Interview ex – doelman jeugd KVC Ardooie Olivier De Meyer voelt zich in zijn sas op
de golven. Sedert geringe tijd beoefent hij wakeboarden. (zie bijlage) Wakeboarden is
te vergelijken met snowboarden, maar dan op water.
*Interview Lounes Verschaeve: Mechanieker bij Quick Step.
4.4. Volgende bijeenkomst Raad van Bestuur.
30/03/2020.

Opgemaakt in vergadering
dd.03/02/2020

