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

Verslag RvB dd.16 12 2019
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1. Verslag vorige vergadering.
Opmerking:
Paul merkt op dat de verschillende individuele prestaties binnen judoclub Ardooie niet in aanmerking komen,
wegens het behalen van de sporttrofee vorig jaar. Paul draagt wel Michelle Lievens naar voor als kandidaat
(Provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen junioren voor judoclub Koolskamp) (***)
De verslaggever had dit als kwinkslag genoteerd. Paul kon daar niet direct inkomen en duidt dat de formulering
een verkeerd beeld weergeeft. Dit wordt uitgepraat.
(***) De sportdienst draagt Michelle Lievens voor als kandidaat.
Provinciale sportdag voor gemeentepersoneel.
Op de vraag van de voorzitter of er hier sportraadleden kunnen aan deelnemen is het antwoord negatief.

2. De Sportprijs 2019.
Kandidaturen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michiel Nuytten (wielrennen)
Wout Vansimaeys (zwemmen)
Arthur Segaert (ruitersport)
Liesbeth Dubrul (ruitersport)
Dressuur 8 – tal (ruitersport)
Sabine Dejaeghere (atletiek / afstandslopen)
Michelle Lievens (judo)
Puskas -17 (minivoetbal)
Belmin Valk (judo)
Flore Wulleman (judo)
Lore Verhegge (judo)

Resultaat stemming:
Genomineerden: Wout Vansimaeys, Michiel Nuytten en Michelle Lievens.
Winnaar: Michelle Lievens.
De winnaar wordt op de hoogte gebracht. De sportdienst kijkt uit voor een presentatie.
3.

Programma Sportdienst 2020. (bijlage)
Wordt toegelicht.

•
•
•
•
•

** RSO houdt op te bestaan en de werking van het RSO valt onder MIDWEST.
Een aantal organisaties worden dan ook onder en in samenwerking met MIDWEST georganiseerd:
West – Vlaanderen Blijft Bewegen
G-Sportdagen
Midwest Olympics
Summer Dance
IJs schaatsen

** 2 Nieuwe initiatieven zijn:
Keep Fit Senioren:
Dinsdagvoormiddag: € 1,00 / beurt deelname
Seniorenspinning:
Donderdagvoormiddag: € 3,00 / beurt deelname
55 +
Telkens 10:00 – 11:00

4. Varia.
Urban Run.
Schrijven vanuit de organisatie.
Beste,
Jullie hebben het ondertussen wel al gehoord … de UrbanRun2020 is een feit.
Voor de 3de keer op rij slaan GVB de Boomgaard, IHKA en het UrbanRun-team de handen in elkaar om dit solidaire sportevenement te
organiseren.
Dit vergt heel wat inspanningen van heel veel vrijwilligers.
In bijlage vinden jullie een brief met de vraag naar jullie medewerking, gezien de site van de Ark dit jaar langs het parcours ligt.
Met dank om dit te willen bespreken op jullie eerstvolgende bijeenkomst van de sportraad.
Sportieve groet,Rika Depreiter

De sportraad zal een aantal mensen delegeren die op het parcours, site sportcomplex De Ark, hulp kunnen
bieden. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de sportraad kan dit verder worden besproken.

Volgende bijeenkomst: 03 februari 2020.
J. Vandewynckele
Verslaggever 16 12 2019

