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

Verslag RvB dd.28 09 2020
Aanwezig:
Mario Olivier (vz), Jochen Demeyere, Noël Vermeulen, Paul De Deygere, Guy Uyttenhove,
Ludwine Devriese, Marijke Vandermeulen, Hans Defour,
Terry Callens; schepen van sport
J. Vandewynckele, Tom Vanelslander; sportdienst
Verontschuldigd:
Kris Christiaens, Geert De Batselier, Jo Herman, Katty Derammelaere, Jan Maeseele
•

Verslag vorige vergadering. (02/03)
Enkele organisaties die opgesomd werden in het verslag dd. 02 03 werden niet georganiseerd
vanwege het Corona virus. Dit was zo met de statutaire algemene vergadering van de
sportraad en de cyclocross.
Het verslag wordt goedgekeurd.

•

Advies aanpassing verhuring sportcentrum De Ark. (Ontwerp: zie bijlage)
Ieder lid kreeg het regelement vooraf toegestuurd.
Het aangepast huishoudelijk reglement wordt overlopen en bijgewerkt waar nodig.
Er volgt een positief advies vanuit de sportraad en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvB
van het autonoom gemeentebedrijf. (AGB)

•

Toelagen sportclubs 2020
De toekenning van de toelagen aan de sportclubs gebeurt op idem wijze als vorige
dienstjaren. De berekening is gebaseerd op 9077 inwoners. Met de toegekende coëfficiënten
wordt het bedrag van de werkingstoelage en de toelage gekoppeld aan de impulssubsidies,
vastgesteld. De werkingstoelage wordt nog eens onderling opgesplitst in 60% kwaliteits -en
40% niet -kwaliteitscriteria. De impulssubsidies gaan naar de sportclubs met een
jeugdwerking.
Zie bijlagen:
* Tabel toelagen
* Tabel vaste toelagen + organisaties wielerwedstrijden.

•

Evaluatie Veldloopweek

De editie 2020 kende niet dezelfde procedure als voorgaande edities. Op dinsdag en
donderdag kwamen, tijdens de lesuren, alle leerjaren van De Boomgaard, de Zonnebloem en
De Horizon aan de start. Alles ging door op het Volkspark.
Ieder leerjaar probeerde in 15’ zoveel mogelijk rondjes van 300 m af te leggen. Telkens
wanneer ze de startlijn passeerden kregen ze een streepje.
Het resultaat werd berekend op het totaal aantal afgelegde ronden door alle leerlingen,
gedeeld door het aantal deelnemende leerlingen.
Het resultaat is terug te vinden via bijlage.
De deelnemende scholen hadden positieve commentaar.
Mee te nemen naar volgend jaar:
- Iedere leerling is deelnemers
- Focus op de groepsprestatie, minder op de individuele prestatie.
•

Aanvragen erkenning als sportclub: ZVC De Ark / De Biekorfkraaiers
Zaalvoetbalcompetitie De Ark.
Bestuur:
Voorzitter:
Rino Van Ruymbeke, Poerbusstraat 44, Ardooie
Secretaris:
Anckaert Guy, Kloosterstraat 80, Veldegem
Lokaal:
Café De Roose, Ardooie
Aantal leden:
125
Oprichtingsdatum:
05/07/2018
E-mail:
rino.vanruymbeke@telenet.be
Activiteit:
Zaalvoetbal.
Organisatie competitie van september tot juni in sporthal De Ark.
Hieraan nemen 10 ploegen deel.
De Biekorfkraaiers.
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Lokaal:
Aantal leden:
Oprichtingsdatum:
E-mail:
Activiteit:

•

Vermeersch Christine, Langestraat 3, Ardooie
Monique Reinaert, Nellekenshof 26, Dentergem
Café De Biekorf
20
01/01/2009
luc.devroe1@telenet.be
Hanekraaien
Organisatie zettingen hanekraaien (10 x per jaar ) op parking De
Biekorf

Varia
Kleedkamers terreinen Koolskamp.
Een grondige rennovatie dringt zich toe. Dit voorstel werd opgenomen in de budgettering
van de sportdienst voor dienstjaar 2021.
Elektronisch scorebord.
Kunstgrasveld KVC Ardooie: Het gebruik wordt enkel toegekend aan KVC Ardooie.

Opgemaakt te Ardooie dd. 28/09/2020

