gemeentelijke sportraad
bestuursvergadering

Kopie <doorgeven/versturen> aan:
WIE
VOOR WAT

OK/NOK

BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD
Vergadering van 27 februari 2018 in de vergaderzaal van het gemeentehuis

Leden
 Marc Tieberghien
 Liliane Debo
 Christine Saelens
 Herman Callens
Verontschuldigd
 Henriette Penninck
 Philippe Naessens
Afwezig
 Greet Catelin

Actie 1.
Actie 2.
Actie 3.






Daniel Van Colen
Rudi Vannieuwenborgh
Luc Catelin
Sabine Velghe



Mathias Bonte

Acties in opvolging van de vorige vergadering
Verenigingenkwis: klaarzetten Enamezaal
Kampioenschap manillen: kaartspelen bezorgen
Etentje sportraad: vastleggen Keep Fit 23
november 2018

Eigenaar
Herman, Philippe, Daniel, Marc en
Sabine
Sabine
Sabine

Status
ok
ok
ok

Verslag vorige vergadering van 22 januari 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
Agendapunten

Agendapunt 1.: evaluatie organisatie verenigingenkwis – kampioenschap bieden: zaterdag
27 januari 2018
Verenigingenkwis
 24 teams;
1e plaats: Toneel De Groeiende Ginste;
2e plaats: Gezinsbond;
3e plaats: Landelijke Gilde;
4e plaats: Terpsichore;
5e plaats: JOLB KSA.
e



Positief: loting van 2 teams vanaf de 6 plaats.
Volgend jaar de namen van de verenigingen op kaartjes zetten. De eerste 5 verenigingen eruit halen.
Vlotte bediening van Badmintonclub Oostrozebeke. Er werd een bedankingsbrief geschreven.

Kampioenschap bieden
 24 deelnemers
e
 1 plaats: Johan Vandenborre
e
2 plaats: Gilbert Denys
e
3 plaats: Marc Soenens

Agendapunt 2.: Evaluatie kampioenschap manillen en biljart op zaterdag 17 februari 2018
Volgnummer: 1/2

kampioenschap manillen
 28 deelnemers
e
 1 plaats: Gerard Benooit;
e
2 plaats: Marc Beke;
e
3 plaats: Luc Tack.
Goede organisatie.
kampioenschap biljart
 44 deelnemers
 aangeslotenen
e
1 plaats: Jurgen Delchambre;
e
2 plaats: Nico Houfflijn;
e
3 plaats: Pascal Baert.
 niet-aangesloten
e
1 plaats: Benny Derveaux;
e
2 plaats: Bjorn Putman;
e
3 plaats: voor de derde plaats werd geen wedstrijd gespeeld
Goede organisatie en vlotte bediening van de verenigingen van Vrij Polen. Er wordt een bedankingsbrief
geschreven.
In totaal hebben 168 personen deelgenomen aan de Verenigingenkwis, kampioenschap bieden,
kampioenschap manillen en kampioenschap biljart. Een groot succes.
Agendapunt 3.: organisatie ‘laureaten 2017’: vrijdag 2 maart 2018
Het draaiboek wordt overlopen en waar nodig aangepast.
De afspraken met de medewerkers worden gemaakt

Agendapunt 4.: nieuws gemeente


de afsluiting rond de petanqueterreinen werd geplaatst. Goede oplossing met de haken en beugels aan de
palen. Okra had liever gezien dat de palen in de grond zitten. Nu afwachten hoe de jeugd zich gedraagt.
 10 lessen start-to-run. Start dinsdag 17 april 2018 van 19.30 u – 20.30 u. Kostprijs: 12,50 euro. Afspraak
aan het sportcentrum “De Mandelmeersen”.
 Tijdens de Peloezefeesten wordt de 1/8 finale van de Rode Duivels getoond op een groot scherm op het
grasveld aan de bibliotheek/gemeentehuis.
Agendapunt 5.: varia



Minisuperstars: zaterdag 9 juni 2018: medewerkers zoeken
Daniël: wanneer komt de speelveldomheining rond de voetbalterreinen?
De opmetingen werden gedaan voor een stuk nieuwe speelveldomheining, nieuwe slagbomen en het
vervangen van enkele stukken speelveldomheining. Er werd prijs gevraagd. De firma komt liever zelf ter
plaatse om opmeten. De firma is hier nog niet geweest. Het dossier wordt verder opgevolgd door de
ploegbaas groen. Er wordt gestreefd om de werken tegen 30 juni 2018 uit te voeren.
 Rudi: kan een tijdens het kampioenschap biljart een TV geplaatst worden in centrale ontmoetingsruimte?
Reden: wedstrijden voetbal,… volgen.
 Luc Catelin: Julien Cluyse van de Weekbode is langsgekomen. Interview over de sportraad.
 Nieuwe skateramp wordt heel weinig gebruikt. Reden? Ramp te hoog?
Volgende vergadering: de datum wordt later afgesproken

Actie 1
Actie 2

Acties in opvolging van de vergadering
Bedankingsbrief naar Vrij Polen schrijven
Minisuperstars zaterdag 9 juni 2018:
medewerkers zoeken

Eigenaar
Sabine
Iedereen

Deadline
Volgende vergadering
Verslag: Sabine Velghe

Volgnummer: 2/2

