gemeentelijke sportraad
algemene vergadering

Algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad
Vergadering van dinsdag 6 februari 2018
Leden
 Marc Tieberghien (schepen van sport)
 Henriette Penninck (Vrij Petanqueclub)
 Liliane Debo (Recreatiesportclub)
 Mathieu Verbrugghe (FC De Ginste)
 Ilse Desmet (Ballet Guirlandes)
 Herman Callens (OKRA-sport)
 Rudi Vannieuwenborgh (BC De Sterrestoters)
 Aloïs Allaert (Schuttersgilde Sint-Sebastiaan)
 Tony Sneyers (Tennisclub Oostrozebeke)
Verontschuldigd
 Anne-Sophie Verschoore (CDV)
 Daniel Van Colen (KSCOR)
 Christine Saelens (Femma-sport)

Actie 1.











Mario Verhulst (Keepfit Bowlers)
Koen Castelein N-VA
Gery Vandermeulen (Orobad)
Dirk Deconynck (De Verenigde Vrienden)
Philip Ampe (De Verenigde Vrienden)
Hans Lambert (Basketveteranen)
Luc Catelin (voorzitter sportraad)
Hendrik Vanhollebeke (WTC Sportingtrappers)
Sabine Velghe (sportfunctionaris)

 Rudy Adyns (BC Vrijstoters)
 Kurt Vandekerckhove (BC Vrij Polen B)
 Mathias Bonte (BBC Rozenbeka)

Acties in opvolging van de vorige vergadering
Bomen snoeien rond tennisterreinen

Eigenaar
Sabine

Status
OK

Verslag vorige vergadering van 6 februari 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
Opleiding AED-toestel
Verenigingen die geïnteresseerd zijn om een EHBO-opleiding te organiseren voor hun trainers, leden,…stuur
dan een e-mail naar sport@oostrozebeke.be met een voorstel van datum en locatie.
Sabine neemt dan contact op met het Rode Kruis.
Agendapunten
Agendapunt 1.: Verwelkoming
Verwelkoming door de schepen van sport Marc Tieberghien.
Agendapunt 2.: contactpersonen sportverenigingen
Er wordt een overzichtslijst van alle sportverenigingen met hun contactpersonen doorgegeven.
De lijst wordt waar nodig aangepast.
Agendapunt 3.: scholenconvenant: gebruik schoolinfrastructuur
Het gemeentebestuur heeft een scholenconvenant afgesloten met beide Oostrozebeekse scholen.
Nieuw daarin is dat de school de schoolinfrastructuur (sportzaal, speelkoer, eetzaal,…) buiten de schooluren ter
beschikking stelt aan verenigingen bij organisaties. Dit enkel indien alle gemeentelijke infrastructuur bezet is.
Uitzondering: feestjes.
Er werd een reglement opgesteld.
Er wordt een huurprijs betaald.
De aanvragen worden gericht aan de directeur:
 Vrije Basisschool de Ginste, Molstenstraat 83, 8780 Oostrozebeke
mevrouw Lieve Malisse
Lieve.malisse@ginstschool.be
056 66 66 04
 Vrije Basischool De Mandelbloesem, Wielsbekestraat 21, 8780 Oostrozebeke
Mevrouw Ilse Vervaeck
vboostrozebeke@telenet.be
056 66 80 60
Volgnummer: 1/3

Agendapunt 4.: Jaarverslag 2017
Activiteiten 2017
 zaterdag 28 januari 2017: verenigingenquiz en kampioenschap van Oostrozebeke bieden
bieden
1e plaats: Johan Vandenborre
Verenigingenkwis
1e plaats: Toneel De Groeiende Ginste;
 zaterdag 18 februari 2017: kampioenschap van Oostrozebeke biljart en manillen
manillen
1e plaats: Arlette Vansteenkiste
biljart
1e plaats aangeslotenen: Jurgen Delchambre
1e plaats niet-aangeslotenen: Pierre Libbrecht
 vrijdag 3 maart 2017: laureaten 2016:
verdienstelijke jongere-jongen 2016: Jeroen Cocquyt
verdienstelijke jongere-meisje 2016: Emma Sammyn
sportfiguur 2016: Christoph Vandaele
sportvrouw 2016: Charlene Ottevaere
sportman 2016: Emmanuel Vanluchene
 zaterdag 1 juli 2017: Minisuperstars;
116 deelnemers
 dinsdag 12 september 2017: kampioenschap van Oostrozebeke petanque.
33 deelnemers
1e plaats heren: René Verhaeghe
1e plaats dames: Hilde Van Esbrouck
Belangrijkste agendapunten bestuur sportraad:
 organisatie en evaluatie verenigingenkwis + kampioenschap van Oostrozebeke bieden: zaterdag
30 januari 2017
 organisatie en evaluatie kampioenschap van Oostrozebeke biljart, manillen: zaterdag 18 februari 2017;
 organisatie en evaluatie kampioenviering: vrijdag 3 maart 2017;
 organisatie en evaluatie minisuperstars: zaterdag 1 juni 2017 ;
 organisatie en evaluatie kampioenschap van Oostrozebeke petanquetornooi: dinsdag 12 september 2017;
 Wijzigen subsidiereglement sportverenigingen: advies;
 Afsluiten site sportcentrum ‘De Mandelmeersen en Buitenschoolse opvang ‘De Wiemkes voor gemotoriseerd
verkeer: advies;
 Investeringen sportcentrum “De Mandelmeersen” 2018:
- zonnepanelen op beide sportzalen (elektriciteit voor alle gemeentelijke gebouwen);
blokhut kinderopvang;
vervangen omheining rond tennisterreinen;
opfrissing inkom sportcentrum;
Wifi sportcentrum uitbreiden;
renovatie elektriciteitskabine sportcentrum.
Bijeenkomsten
Aantal bijeenkomsten algemene vergadering in 2017: 1
Aantal bijeenkomsten bestuur in 2017: 8

Agendapunt 5.: Jaarprogramma 2018







zaterdag 27 januari 2018
Verenigingenkwis
winnaar: toneel de Groeiende Ginste
kampioenschap van Oostrozebeke bieden
winnaar: Johan Vandenborre
zaterdag 17 februari 2018: kampioenschap van Oostrozebeke biljart en manillen
vrijdag 2 maart 2018: Laureaten 2017
zaterdag 9 juni 2018: Minisuperstars
dinsdag 11 september 2018: kampioenschap van Oostrozebeke petanque

Volgnummer: 2/3

Agendapunt 6.: Verkiezing sportman, sportvrouw, sportfiguur, verdienstelijke jongeren
Ieder stemgerechtigd lid ontving een uitnodiging voor de vergadering met in bijlage de kandidaten met hun
prestaties.
Er wordt gestemd in drie stemrondes:
Stemronde 1:
Algemene vergadering sportraad: Er wordt gestemd door toekenning van 5 punten aan de eerste, 3 punten aan
de tweede en 1 punt aan de derde. Deze stemronde telt voor 40 % van de stemmen.
Stemronde 2:
Deze stemming gebeurt door een jury. Deze stemming gebeurt vooraf. Er wordt gestemd door toekenning van 5
punten aan de eerste, 3 punten aan de tweede en 1 punt aan de derde. Deze stemronde telt voor 30 % van de
stemmen.
Stemronde 3:
Deze stemming gebeurt door het Regionaal Sport Overleg (10 gemeente: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster,
Izegem, Pittem, Oostrozebeke, Meulebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene + adjunct-directeur van
Sport.Vlaanderen en de provinciale sportdienst). Deze stemming gebeurt vooraf. Er wordt gestemd door
toekenning van 5 punten aan de eerste, 3 punten aan de tweede en 1 punt aan de derde. Deze stemronde telt
voor 30 % van de stemmen.
Aan de hand van een powerpoint worden de kandidaten voorgesteld:
- verdienstelijke jongere – jongen 2017: Jarne Buyse, Gertjan Devaere, Avo Tack;
- verdienstelijke jongere – meisje 2017: Ayco Buyse, Marthe Devoldere, Emma Sammyn;
- sportfiguur 2017: Lesly Beke, Mathieu Catry;
- sportvrouw 2017: Charlene Ottevaere, Tracy Vullers;
- sportman 2017: Franky De Rammelaere, Ivan Kindt, Wouter Vanhee.
Er wordt overgegaan tot de stemming.
Alle stemformulieren worden onder gesloten omslag meegenomen door de schepen van sport.
Op vrijdag 2 maart 2018 worden de verkozenen bekend gemaakt en gehuldigd.

Agendapunt 7.: Nieuws gemeente
Herfstcriterium
Het gemeentebestuur heeft vergaderd met het bestuur van Wielersportingclub Oostrozebeke.
De vereniging wordt omgevormd tot een vzw. Er is een herschikking binnen het bestuur.
De wielerwedstrijd wordt verder georganiseerd op de maandag van oktoberkermis.

Agendapunt 8.: Varia











Recreatiesport: In Meulebeke en Tielt wordt jaarlijks een retrokoers georganiseerd. Er komen veel mensen
op af.
Kan dit ook in Oostrozebeke georganiseerd worden?
Antwoord schepen van sport. De gemeente zal dit niet organiseren. Verenigingen die zich geroepen voelen
mogen dit zeker organiseren.
De Winterloop zal ook dit jaar georganiseerd worden.
OKRA-sport. Wanneer komt de lang beloofde omheining rond de petanqueterreinen?
Wielertoeristen De Sportingtrappers bestaan 50 jaar. Hendrik Van Hollebeke is 50 jaar lid. Proficiat.
Orobad. Wanneer wordt de verlichting in sportzaal 1 aangepakt?
Dit komt in orde. De dienst patrimonium is er mee bezig.
Rudi Vannieuwenborgh
De inschrijvingen voor het kampioenschap van Oostrozebeke manillen en biljart verlopen vlot. Al heel wat
inschrijvingen.
Hoe komt het dat de weg in de Gavers zoveel versmald werd?
Tennisclub is tevreden met de ondersteuning van de gemeente.
Ballet Guirlandes bedankt voor de mooie warme parketzaal.

Actie 1

Acties in opvolging van de vergadering
Omheining rond petanqueterreinen

Eigenaar
Sabine

Deadline
Verslag: Sabine Velghe

Volgnummer: 3/3

